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 تفريغ شهادة حسان يف احملكمة

 ما معـك قد جائؽؿ مـ اهلل كقر؟_أول الجؾسة1

أكت جئت الققم بؼدر اهلل، وكان بـاًء عؾك طؾب  البدعاا الحاضبر مبع بعبض الؿ،فؿبقـ،  :(الؼاضل)

الؼضبايا ال،بل  مبـ رغؿ أن هـاك مئات ،أو تلتل بغقرك ل،سللفولؿ يؽـ يف حسبان الؿحؽؿة أن تلتل بؽ 

وأكفبؿ ال،زمبقا وعبؿعقا  لؽبؿ،جؿقبع الؿ،فؿبقـ ذكبروا أكفبؿ ت مبذة  :وعصؾت عقفبا كظرتفا الؿحؽؿة

 ؿشايخ كثقرة أكت مـ بقـفؿ، ولذلؽ أكت الققم هـا شاهد، والشفادة بالدعقة هل دلقؾ مـ أدلة الدعقةل

خقبر لبؽ وخقبر  :تؽ خقبروإما أكت تؽقن شاهد إثبات أو شباهد كػبل، وقبد يؽبقن يف شبفاد الؼضائقة،

ولقسبؿ  لبل أهبؾ الػضبؾ وأهبؾ  ،عبـعر  معبؽ يف أمبقر كثقبرةو عـ،قعع معبؽ لؽولذ ،لؾؽثقريـ

 الؼضاء بذلؽ.العؾؿ وأهؾ 

 باهلل العظقؿ أن أشفد بالحؼ، وال أققل إال الحؼ. حؾػأ :(الؼاضل، ومحؿد حسان مردًدا)

ـٌ }يؼقل رب العزة عبحاكف:  :(الؼاضل) ـَ اهللِ ُكقٌر َوكَِ،اٌب ُمبِق يف كؾؿات، مبش عباوز ، {َقْد َجاَءُكْؿ ِم

 هق الؽ،اب الؿبقـ؟ ما هق الـقر؟ وما شرح:

بوقـ هو ه وموـ  ؛أقوقال فقف أما الؽتاب الؿبقـ ففق الؼرآن الؽريؿ، وأما الـقر فألهؾ العؾؿ :(حسان)

-كقر مـ طـد اهلل  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -رسقل اهلل ف، -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -رسقل اهلل  األققال أكف

الـقر يف صريؼ الؽتاب وصريؼ  صريَؼ  ؽتاب كؾف كقر، وإذا سؾؽت األمة ه ا الطريَؼ وجاء ب -جؾَّ وطال

 .يف الدكقا واآلخرةالرسقل سعدت 

 يؽػل ه ا. )الؼاضل(:

 

*** 
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 مـ هق العالؿ؟2

َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف -ا يف البالغ بؿا يحػظف مـ كتاب اهلل وسـة رسقل اهلل مجتفدً ...]سؼط[...  :(حسان)

 ، وأكا أققل: «بؾغقا عـل ولق آية»امتثاًًل ألمر سقدكا رسقل اهلل  ؛-َوَسؾَّؿَ 

 تؽؾقػ،  :"بؾغقا"

 ، تشريػ :"عـل"و

 تخػقػ،  :"ولق آية"

 فوسوؾقك فبُخؾؼو -جوؾ وطوال-مسؾؿ بال استثـاء يجب طؾقف أن يؽقن داطًقا إلك اهلل فؽؾ مسؾؿ، كؾ 

 وطؿؾف الؽريؿ الطقب، أما الدطقة الؿتخصصة فؾفا رجالفا مـ العؾؿاء.

   مـ هق العالؿ؟

 :، سئؾ اإلموام أحؿود إموام أهوؾ السوـة-جؾ وطال-العالؿ طـدي يف أول جؿؾة هق ال ي يخشك اهلل 

ـْ ِطَبواِدِه اْلُعَؾَؿواءُ  }مـ يخشوك اهلل، قوال تعوالك: "قال:  ـ العالؿ؟مَ  والعوالؿ هوق  ،"{إِكََّؿوا َيْخَشوك اهلَل مِو

ال ي يعؾؿ كتاب اهلل وسـة رسقلف، لؽـ لقس الدلقؾ مـتفوك العؾوؿ، لوقس الودلقؾ مـتفوك العؾوؿ، وهو ه 

ا لؿـاط الدلقؾ، فوال يؿؽوـ مشؽؾتـا، بؾ ًلبد أن يؽقن العالؿ فاهًؿا لؾدلقؾ طالًؿا بؿرتبة الدلقؾ، محؼؼً 

طؾك اإلصالق أن يؽقن طالًؿا دون أن يحؼؼ الؿـاصات العامة والخاصة لؾربط بقـفا وبوقـ القاقوع ربًطوا 

 صحقًحا.

  كذلؽ مـ شروط العالؿ:

يجب طؾك العوالؿ أن يؽوقن طالًؿوا بالـاسول والؿـسوقخ وطالًؿوا بؿوقاصـ اإلجؿواع حتوك ًل يسوتدل 

 يخالػ اإلجؿاع طـ طؾؿ وطـ قصد.بؿـسقخ وقد ُكسل، وحتك ًل 

 كذلؽ مـ شروط العالؿ: 

سولل أو ،وأكا أحققؽ طؾك لغتؽ العربقة- عرب وبؾغة العرب، فالؾغة العربقةأن يؽقن طالًؿا بؾسان ال

، العالؿ ًلبد أن يؽقن طالًؿا بؾغة العرب ولسان العورب، واسوؿ  -اهلل َطزَّ َوَجؾَّ لؽؿ مزيًدا مـ السداد
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 :مثاًًل واحوًدا ألبوقـ إلخوقاأ وأخوقان مؿوـ يسوتؿعقن إلقـوا اآلن خطوقرة هو ه الجؿؾوةلل أن أضرب 

، جواء أطرابول (عؾقس عـده شلء مبـ العؾبؿ :الؾغة العربقة هل وعاء العؾؿ، ومـ لؿ يؿ،ؾؽ هذا القعاء)

آن، فؼرأ طؾقوف صودر هؿ أن يؼرئف شقًئا مـ الؼروسلل أحدَ  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -إلك مديـة رسقل اهلل 

 َوَرُسقلِِف إَِلك الـَّواِس َيوْقَم }: -جؾ وطال-سقرة براءة، صدر سقرة التقبة إلك أن بؾغ ققلف 
ِ
ـَ اهلل
َوَأَذاٌن مِ

ـَ اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر َأنَّ اهلَل َبِري ـَ اْلُؿْشِركِق
قود  أوَ  :فؼال األطرابل الػؼقوف بوالػطرة والسوؾقؼة ،{[فُ بلِ َوَرُعق]ٌء مِ

قود توتأت  ، فلكا أبرأ مؿا برئ اهلل مـف، فؾؿا طؾؿ ب لؽ طؿر قال: اتوقأ بوف، قوال أوَ ؟برئ اهلل مـ رسقلف

 فؼرأ طؾ ؛سؿعقأ شقًئا مـ الؼرآنقال: لؼد صؾبت أن يُ  مـ رسقل اهلل يا أطرابل؟
َّ
اآلية ك ا، قال: ًل موا  ل

ـَ  } :هؽ ا ُأكزلت يا أطرابل وإكؿا  َوَرُسقلِِف إَِلوك الـَّواِس َيوْقَم اْلَحوجِّ اأْلَْكَبوِر َأنَّ اهلَل َبوِريٌء مِو
ِ
ـَ اهلل
َوَأَذاٌن مِ

ـَ  ؼرئ أحٌد أحًدا بعد ه ا الققم شقًئا مـ الؼورآن إًل ، وأمر طؿر ابـ الخطاب أًل يٌ {[فُ بلُ َوَرُعق]اْلُؿْشِركِق

 إذا كان طالًؿا بالؾغة.

 

*** 
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 يصؾ  أن يؽقن العالؿ داعقة؟هؾ 3

 ؟ًاوهؾ يجقز لؾداعقة أن يؽقن عالؿ؟ هؾ يصؾ  أن يؽقن العالؿ داعقة: (الؼاضل)

يصؾ  أن يؽقن العالؿ داطقة، بؾ القاجب طؾك العالؿ أن يؽقن داطقوة إلوك اهلل، فؿوا أكوزل : (حسان)

كؿا تحرك سقد العؾؿاء رسقل حصر يف صدور العؾؿاء، بؾ يجب طؾك العؾؿاء أن يتحركقا اهلل العؾؿ لقُ 

 اهلل.

 .يف عؾؿ واحد. ًاقد يؽقن العالؿ م،خصص :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 كعؾؿ الؾغة أو أصقل الػؼف أو الػؼف أو ال،ػسقر، هؾ يجقز لف أن ي،ؽؾؿ يف غقر ذلؽ؟ :(الؼاضل)

كعؿ يجقز لف أن يتؽؾؿ يف غقر فـف وطؾؿف، بشرط أن يؽقن فاهًؿا لألدلوة التول يسوتدل  وا،  :(حسان)

وا بلصوقل كوؾ  ،شرتط لؾعالؿ أن يؽقن مقسوقطقاا يف كوؾ العؾوقمفال يُ  لؽوـ يـبغول لؾعوالؿ أن يؽوقن مؾؿا

 العؾقم.

 يعـل يج  أن ي،حدث العالؿ عقؿا تخصص عقف؟ :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

ا بفا.إذا تطرق إلك أمقر أخرى يج  أن يؽقن مُ و :(الؼاضل)  ؾؿًّ

 كعؿ. :(حسان)

 هؾ يش،رط يف العالؿ الحصقل عؾك إجازات عؾؿقة أو شفادات عؾؿقة؟ :(الؼاضل)

كعووؿ، يشوورتط يف العووالؿ أن يؽووقن حاصوواًل طؾووك إجووازات طؾؿقووة ابتووداًء مووـ أهووؾ العؾووؿ  :(حسببان)

 والػضالء واألكابر.

 ،أنَّ مـ لؿ يحصؾ عؾك إجازة عؾؿقبة ال يـبغبل لبف أن يبدعق بؿػفقم الؿخالػةيعـل ذلؽ  :(الؼاضل)

 أو يع،ؾل الؿـابر، أو يخط  يف الـاس.
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يجقز لف يدطق وأن يخطب يف الـاس ما دام مستدًًل طؾك ققلف بآية صحقحة موـ كتواب اهلل  :(حسان)

 بالغ قبؾ أن يبؾغ.قبؾ أن يتحصرم، وأن يُ  صحق  لسقدكا رسقل اهلل، لؽـ ًل يـبغل أن يتزبب وحديٍث 

 ومـ ي،بقـ حؼقؼة هذه األمقر؟ :(الؼاضل)

بػضووؾ رب - وأزهركببا ال زال مقجببقًداأهووؾ العؾووؿ وأهووؾ الػضووؾ مووـ الؿتخصصووقـ،  :(حسببان)

 .-العالؿقـ

 يج  أن يؽقن حاعًظا لؾؼرآن الؽريؿ. :أواًل  :إًذا عشروط الداعقة أو العالؿ :(الؼاضل)

 ًل أطؾؿ أحًدا مـ أهؾ العؾؿ اشرتط ذلؽ يف العالؿ. :(حسان)

 وعفؿ معاكقف. :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 بؼدٍر يصؾ  معف أن يدعق الـاس. :(الؼاضل)

 أي كعؿ. :(حسان)

 َعْفؿ السـة الشريػة. :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 : بؼدر يسؿ  لف أيًضا أن يخط  يف الـاس.(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 عفؿ قدر كبقر مـ أحؽام الديـ.: (الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 ت،ػؼ معل يف هذا أم تخ،ؾػ؟ ،هل شرط أعاعل -كؿا قؾَت -: اإلجازات العؾؿقة (الؼاضل)

 كعؿ أتػؼ معؽؿ تؿاًما. :(حسان)
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 هؾ يؾزم أن يؽقن لؾعالؿ أو الداعقة شقخ ي،،ؾؿذ عؾك يديف؟4

 ،ؾؿذ عؾك يديف؟،أو الداعقة شقخ ي : هؾ يؾزم أن يؽقن لؾعالؿ(الؼاضل)

 :فمبـ كبان شبقخف ك،اَبب"ؽتب بؿاء الو هب: تُ  ٍب يف كتا -َرِحَؿُف اهللُ -لشاصبل قال شقخـا ا :(حسان)

 ."فغؾ  خطمه صقابَ 

 تاين معؾش. :(الؼاضل)

، فالبد لطالب العؾؿ قبؾ أن يصؾ إلوك درجوة "فغؾ  خطمه صقابَ  :فمـ كان شقخف ك،ابَ " :(حسان)

بؽتاب اهلل وبسـة سقدكا رسوقل  -كؿا تػضؾتؿ-العالؿ، فقشرتط لؾعالؿ، يشرتط لؾعالؿ أن يؽقن طالًؿا 

ر بؽؾؿات غاية يف الدقة والروطوة والجؿوال لؾشواصبل يف اهلل، وأن يجؾس بقـ يدي شقخف ومعؾؿف، أُ  ذكِّ

إن اهلل تعالك يػ،  عؾك طال  العؾؿ بقـ يبدي شبقخف "، يؼقل: دماتيف الؿؼ "الؿقاعؼات"كتابف الؿاتع 

 ."ومعؾؿف ما ال يػ،  بف عؾقف دوكف

 هؾ لؽ شقخ؟ :(الؼاضل)

 كعؿ كثقر. :(حسان)

 مـ هق؟ :(الؼاضل)

 -مووـ بوواب القفوواء واًلطوورتا  بالػضووؾ ألهووؾ الػضووؾ-بوودأ أ ،-بػضووؾ اهلل- ُكُثوورٌ شووققخ  :(حسبان)

َرِحَؿوُف -بشقخل ال ي حػظـل كتاب اهلل وأكا يف الثامـة مـ طؿري، وهق الشقل مصباح محؿود طوقض 

 ، ثؿ بشققخـا يف قريتـا الؿتقاضعة، لـ أكساهؿ ما حققت، ففؿ ال يـ أوقػقأ طؾك الطريؼ.-تعالك اهللُ 

 يعـل لؽ أكثر مـ شقخ. :(الؼاضل)

 .-بػضؾ اهلل-طشرات  :(حسان)

 يج  أن يؽقن لؽؾ عالؿ أو داعقة شقخ.يعـل  :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)
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 يحدث يف الؿاضل. فؾق هب إلك طؿقد يف األزهر كؿا كان ؛إن لؿ يؽـ لف شقل :(الؼاضل)

 فؾقتعؾؿ. :(حسان) 

 هؾ ما زال عؿقد األزهر مقجقًدا؟ :(الؼاضل)

 .، وعقظؾكعؿ :(حسان)

 وهؾ ما زال يذه  إلقف مـ يريد أن ي،عؾؿ؟ :(الؼاضل)

 .ال زالت حؾؼات العؾؿ مقجقدة يف األزهر ويف غقره كعؿ كعؿ :(حسان)

 

*** 
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 ما كصقح،ؽ لؿـ يع،ؾقن الؿـابر ويدرعقن دون إذن مـ الجفات الؿخ،صة؟5

يف مج،ؿعـا اآلن يف الـجقا والؽػقر والِعزب ويف أحقاء كثقرة مـ الؿدن تقجبد مسباجد  :(الؼاضل)

بعبض الشبباب وصبغار السبـ يخطببقن عقفبا عؾبك الؿـبابر ويعؼبدون عقفبا وزوايا صغقرة عقطر عؾقفبا 

ويحدث ذلؽ دون رضباء مبـ أهبؾ الؼريبة أو رضباء مبـ  ،اج،ؿاعات ولؼاءات وي،دارعقن عقفا أعؽار

 أهؾ الحل، ماذا تؼقل لفمالء الشباب؟

 ة مـ أهؾـا.ًل يجقز ألحد أن يؼتحؿ طؾك أهؾ قري ،ه ا ًل يؾقؼ أبًدا ًل شرًطا وًل خؾًؼا :(حسان)

 .ولؽـف واقع مؾؿقس ومقجقد يف مج،ؿعـا :(الؼاضل)

أكا أطرفف ولطالؿا حاولت طالجف ودواءه، بؾ ًل يجقز لول، ًل يجوقز لول أن أدخوؾ إلوك و :(حسان)

موـ صالبول، هو ا هوق األدب،  ًاقبؾة مسجد مـ الؿساجد دون أن يلذن لل إمام الؿسجد ولق كوان صالبو

ُجبُؾ »فؼوال:  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسوؾَّؿَ -سقدكا رسقل اهلل ب لؽ ه ا هق الخؾؼ، وقد أمركا و َـّ الرَّ َواَل َيبُممَّ

ُجَؾ عِل ُعْؾَطاكِِف إاِلَّ بِنِْذكِفِ   ، يجب طؾك همًلء الشباب أن..؟تعؾقؿٍ لدرس طؾٍؿ أو فؽقػ بجؾقٍس ل ،«الرَّ

ؿبا وأكبت لِ  ،لفبا ضبقابط هذه مشؽؾة شائؽة يف الؿج،ؿع، ويج  أن تقضبع :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

كؾـا مبـ جؿبقا الشبع  ويج  أن تقضع ققاعد لفذه الؿسللة، كرى  ـلؽ مـ أثر كبقر وإخقان وتابعق

شباًبا كثقًرا يع،ؾقن الؿـابر رغؿ أكػ أهؾ الؼرية، ويخطببقن يف الـباس، عبلرجق أن تؽبقن هبذه الؿسبللة 

 محؾ اع،بار ومحؾ اه،ؿام.

 أرجق أن تلذن لل. :(حسان)

 (: اتػضؾ.الؼاضل)

قؾت موراًرا ًل يجوقز ألي أحود أن يتصودر لؾودطقة العاموة ًل سوقؿا يف الػضوائقات وطؾوك  :(حسان)

عور  الؿـابر إًل إذا كان أهاًل لو لؽ، فلكوا أول موـ قوال بؿوا يسوؿك بوالحجر الودطقي غوراًرا طؾوك موا يُ 

وًل أفورق  ،ـواط الودلقؾطور  الودلقؾ ومرتبوة الودلقؾ ومأبالحجر الصحل، فنن كـت لست ممهاًل وًل 

ًل يجوقز لول أن أصودر كػسول طؾوك أأ  ؛بقـ الؿجؿؾ والؿبقـ والعوام والخواص والـاسول والؿـسوقخ
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أن أبؾغ ما أحػظف مـ كتاب اهلل ومـ سـة رسقل اهلل  ًل حرج، لؽـ -جؾ وطال-طالًؿا أو داطقة إلك اهلل 

 «.آيةبؾغقا عـل ولق »امتثاًًل ألمر سقدكا الـبل:  ؛يف حدود طؾؿل

إًذا ال يحؼ ألي إكسان مفؿا كان أن يرى أكف عالؿ ويع،ؾل الؿـابر رغؿ أكػ الـاس ورغؿ  :(الؼاضل)

 .رضاءهؿ

 .أبداً  ًل يجقز ذلؽحاشا هلل، حاشا هلل،  :(حسان)

 .محؿد هذا واقع ويحدث يا شقخ :(الؼاضل)

 ..طالجف وأطقشف ولطالؿا حاولت ، أطرففؿستشارأطرفف يا سعادة ال :(حسان)

 ولؿاذا لؿ تؿـعقه قدر االع،طاعة؟ :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 البقان. كحـ ًل كؿؾؽ الؼدرة طؾك الؿـع، وإكؿا كؿؾؽ الؼدرة طؾك :(حسان)

 وبقحصؾ مشاكؾ.، تابعقـ لؽؿ تابعقـ لؽؿ، أحقاًكا بقؽقن :(الؼاضل)

 كربقفؿ طؾك األدب قبؾ أن كربقفؿ طؾك العؾؿ. -بػضؾ اهلل جؾ وطال-صالبـا وتالمق كا  :(حسان)

هـاك بعض الجؿاعات والؿمعسات ويؼال عـفا أكفا ممعسة خقرية قامقا ببـباء صبروح  :(الؼاضل)

كبقرة ومجؿعات ديـقة كبقرة، وأحقاًكا بقؽقن الؿجؿع م،ضؿـًا مسجد، ودور أخرى ألغبرا  أخبرى، 

ا الج،ؿاعبات وبحبث أعؽبار أتبك إلقفبا  هذه وإن كاكت ظباهرة طقببة ومحؿبقدة إال أكفبا أصببحت مؼبرًّ

ك،ج عـ ذلؽ  -وهذا مـ واقع قضايا مـظقرة- عؿقؼ لدراعة العؾؿ، وك،ج عـ ذلؽعج  الشباب مـ كؾ

إرهابققـ وتؽػقريقـ دمروا وخرببقا وق،ؾبقا واعب،باحقا أمبقال ودمباء الـباس، مبا تػسبقرك لفبذه  روجخ

 الظاهرة؟

 ضاهرة البـاء أم ضاهرة...؟هؾ ضاهرة ماذا؟  :(حسان)

 ال مش ظاهرة البـاء. :(الؼاضل)

 الػؽر الؿـحر ؟ اهرة خروجأم ض :(حسان)
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هذه الظاهرة وإن كاكت ظاهرة طقبة ويلتل إلقفا الشباب مـ كؾ مؽان ل،بدارس  :أكا قؾت :(الؼاضل)

قريقـ يؼ،ؾبقن ويسب،بقحقن دمباء ـ أصبحقا إرهابققـ وتؽػمـفؿ مَ  َخ رَّ ػَ دس مـ بقـفؿ أو تَ اكالعؾؿ إال أكف 

 تػسقرك لفذه الظاهرة؟الـاس وأمقالفؿ، ما رأيؽ يف هذا، وما 

 ..كقطان دًللة الـصقص :(حسان)

هذا الؽ م الذي أققلف مـ واقع الؼضايا ال،ل تـظرها الؿحؽؿة، ببؾ وجؿقبع  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 محاكؿ مصر.

 .وكحقاهكعرفف  التلمـ واقع األمة و :(حسان)

 تؿام. :(الؼاضل)

  .دًللة إضافقةو ،ةقدًللة الـصقص كقطان؛ دًللة حؼقؼ :أققل :(حسان)

  .لكا أطر  قصدي مـ ققللفهل التابعة لؼصد الؿتؽؾؿ،  :الداللة الحؼقؼقة

ففل التابعة لؼصد الؿستؿع، وهو ه تختؾوػ بواختال  طودد الؿسوتؿعقـ طؾوك  :أما الداللة اإلضاعقة

 .وجف األرض

ثؿ ألؿ كعؾؿ أن رأس الخوقارج الو ي بو ر البو رة األولوك لفو ا اًلكحورا  الػؽوري والعؿؾول الو ي 

يمدي إلك التخريب والتدمقر بعد التؽػقر وهق ذو الخقيصرة التؿقؿل خرج مـ بقـ يودي سوقدكا الـبول 

فنهنوا قسوؿة لوؿ يورد  وا اتؼ اهلل واطدل يوا محؿود "، وقال لرسقل اهلل مباشرة: -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -

، إًذا ما طؾك العؾؿاء والدطاة إًل أن يدلقا شبابـا وأوًلدكوا حتوك يف بققتـوا، دًللوة هدايوة "وجف اهلل تعالك

فف ه ًل يؿؾؽفا والود  ؛-يفتدي همًلء لؾحؼ أو ًل يفتدون-وإرشاد وتعريػ وبقان، أما هداية التقفقؼ 

 .بقتف لقلده ال ي اكحر  يف

هؾ ت،ػؼ معل وتبرى أن مبـ الؿصبؾحة العامبة أن تؽبقن هبذه الؿراكبز والؿجؿعبات إًذا  :(الؼاضل)

وهل تس،خدم يف ذات الغر  أيًضا، ه،ػضؾ  ،وبصقرة الجفات الؿخ،صة يف الدولةالديـقة تحت بصر 

 لجـبقحزي ما هل، إكؿا يج  أن تؽقن تابعبة لؾدولبة ولؾجفبات الؿخ،صبة عقفبا عبًدا لؾبذرائع ومـًعبا 

 ؟الشباب
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 رحتووك ًل يتصوود ؛حسووب، بووؾ هوو ا هووق القاجووبًل أوافووؼ فكعووؿ، بووؾ هوو ا هووق القاجووب،  :(حسببان)

 .ومراتبفاحسـ ففؿ األدلة لؾحديث طـ اهلل وطـ رسقل اهلل يف ضؾ ه ه الػتـ مـ ًل يُ 

ؾ هذا األعؾقب باع،را  مـ كثقريـ مـ الـاس، إذا تقلبت الدولبة مؿثؾبة يف ولؿاذا يؼابَ  :(الؼاضل)

ؾ هببذا األعببؾقب الؿخ،صببة اإلشببراى عؾببك مسببجد أو مركببز عؾؿببل، لؿبباذا يؼاَبببوزارتفببا الؿعـقببة أو 

 باع،را  واع،فجان مـ كثقريـ مـ الـاس؟

العؾؿواء إلوك اهلل جوؾ و الودطاة موـ أكػواء والوبالغ ـعوقا طوـ الودطقةربؿا ألن كثقًرا مؿـ مُ  :(حسان)

 وطال.

لؿاذا ال يبذهبقن إلبك األزهبر الشبريػ لقحصبؾقا  :إذا كاكقا يروا يف أكػسفؿ أكفؿ أكػاءو :(الؼاضل)

 وبالديـ؟ بالخقربقـ الـاس  عقنقدلمـف عؾك إجازة 

 .مـ األزهر كثقر مـفؿ حاصؾ طؾك ه ه اإلجازة :(حسان)

 .ة بقـفؿ وبقـ األزهر الشريػب،َّ الصؾة مـؼطعة ومـ :حاصؾقن ولؽـفؿ :(الؼاضل)

 هؿ ما قطعقها. :(حسان)

  .أعؾقب الدعقة مـ تؾؼاء أكػسفؿيـ،فجقن : (الؼاضل)

 ما قطعقها. :(حسان)

 ال ت،غقر هذه الـظرة وهذا الؿػفقم؟ ، لؿاذاويروا يف أكػسفؿ أكفؿ عؾؿاء، لؿاذا: (الؼاضل)

 .يعـل أرجق أن يؽقن. :(حسان)

إن لؿ تدعق إلبك هبذه الؿسبللة،  ،برك أكت وأقراكؽ مسئقلقن عـ هذاوأكا بع :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 علع،ؼد أن هذا تؼصقر. :أكت وجؿقع الؿشايخ

ًل يحورتم هو ا الطورح أبوًدا، وًل  -بػضوؾ اهلل جوؾ وطوال-ًل أضـ أن واحوًدا موـ إخقاكـوا  :(حسان)

 يػرض كػسف طؾك مسجد مـ الؿساجد قط.
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 ك م حضرتؽ جؿقؾ ولؽـ القاقع بقؼقل غقر كده يا شقخ محؿد. :(الؼاضل)

ما خالػـواه، يعـول هوؾ تورى أن واحوًدا موـ إخقاكـوا الودطاة إلوك اهلل يف أكصوار السوـة أو يف  :(حسان)

ؿحاضورة طاموة يحضورها اآلًل  وًل لذهب إلك مسوجد موـ الؿسواجد  ة أو يف غقرهاالجؿعقة الشرطق

 ًل يؿؽوـ !أبالغ إن قؾت يحضرها طشرات اآلًل  دون تـسقؼ مع الدولوة أو موع الجفوات الؿسوئقلة؟

 ذلؽ.

 يؽقن هذا بالـسبة لؽ، ولؽـ آلخريـ ال يقجد تـسقؼ.قد  :(الؼاضل)

 أكا أتؽؾؿ طـ كػسل وطـ إخقاأ مـ دطاة أكصار السـة والجؿعقة الشرطقة. :(حسان)

  .لؽ تلثقر يف الؿج،ؿع بقـ الـاس  ت،ؽؾؿ عـ كػسؽ، أكا بؽؾؿؽ كرجؾ، الأل :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

واع،ببر كػسبؽ مسبئقاًل ألكبؽ أمبام  ،ب،ؽؾؿ عـ كػسل، اتؽؾؿ بصقغة الجؿاعة عؿ،ؼقلش :(الؼاضل)

 ؾ عـ الؽؾؿة والحرى الذي يخرج مـ عؿؽ.ئَ سااهلل ه،ُ 

 .طؾك قدر جفدكا بؾغوك ،-بػضؾ رب التية-ما تـصؾـا أبًدا مـ الؿسئقلقة كعؿ ًل شؽ،  :(حسان)

الشببباب وتـصببحقن الـبباس وتبؾببغ قاصببؾ هببذه الببدعقة أكببت ومببـ معببؽ وتـصببحقن تُ  :(الؼاضببل)

 .شباب يف الؿج،ؿعالح،ك يـصؾ  حال  :ؽ، هل رعالة مـ الؿحؽؿة إلقؽؿئزم 

أن كظؾ كبؾغ طـ اهلل ورسقلف بحؽؿة  -جؾ وطال-كشر    ه الرسالة وكعاهد اهلل وكحـ  :(حسان)

 .ورحؿة وأدب وتقاضع ورفؼ ولقـ إلك أن كؾؼك سقدكا طؾك الحقض

 كسلل اهلل التقفقؼ. :(الؼاضل)

 آمقـ. :(حسان)

*** 
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 ؟الؿعاصرة وتـاحرها السقاعل ما ققلؽ يف الجؿاعات6

ظفرت يف اآلوكة األخقبرة عِبرق وجؿاعبات وتقبارات وأحبزاب كثقبرة، اتخبذت لـػسبفا  :(الؼاضل)

أعؿاًء ذات صبغة ديـقة، وأعؾـت أن شعارها هق عفبؿ البديـ الصبحق  وكصبرتف، وتبايـبت مبع بعضبفا 

  :البعض مذهًبا وعؼقدة، مـفا

عة اإلع مقة، تـظقؿ الؼاعدة، جؿاعة اإلخقان، السؾػقة الجفادية، أكصار بقت الؿؼدس، الجؿا

 .ويسؿقن أكػسفؿ دولة اإلع م يف الشام والعراق :السؾػققـ، جؿاعة داعش

ولبقس  ،مـفا مـ شارك يف االك،خابات، وتـاحرت مع بعضفا الببعض :وقد شاركت هذه الجؿاعات

كشبئت مبـ أجؾفبا، برأيبؽ كقبػ هذا بغري  أو بعقد عؾك عؾؿؽ، وكسقت أعؿاءها ال،ل أعؾـت أكفبا أُ 

 أم عرقت الشؿؾ؟ ،الظاهرة عؾك مصر والؿسؾؿقـ؟ وهؾ رأبت الصداأثرت هذه 

 ..أوًًل أود أن أؤصؾ :(حسان)

 السمال واض ؟ :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

ا :(حسان) أود أن أؤصؾ بقـ يدي الجقاب أن أي جؿاطة مفؿا كان مسؿاها ومفؿا تودثرت بوف  ،جدا

تخرج طـ كتواب  تدثرت بف مـ طباءة اإلسالمومفؿا مـ طباءة اإلسالم، أي جؿاطة مفؿا كان مسؿاها 

والودماء الؿعصوقمة لؾو مققـ  ،وتسوتحؾ الودماء الؿحرموة لؾؿسوؾؿقـ ،اهلل وطـ سـة سوقدكا رسوقل اهلل

كوؾ هو ا باسوؿ  ،والؿعاهديـ والؿستلمـقـ، وتستحؾ دماء إخقاكـا وأبـائـا مـ أفوراد الجوقش والشورصة

هل جؿاطة مـحرفة طـ كتاب اهلل وطـ سـة سقدكا رسوقل فنكؿا  ؛الديـ، وباسؿ اإلسالم وباسؿ الجفاد

 كاكت سبًبا لؾتـازع والصدع والخال . ؿَّ اهلل، ومـ ثَ 

 

*** 
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 ؟ما رأيؽ يف تـظقؿ الؼاعدة7

 إًذا ما رأيؽ يف تـظقؿ الؼاعدة؟ :(الؼاضل)

 كعؿ؟ :(حسان) 

 ما رأيؽ يف تـظقؿ الؼاعدة؟ :(الؼاضل)

إن كوان سومالؽؿ طوـ تـظوقؿ الؼاطودة يف أفغاكسوتان، أو طوـ تـظوقؿ  ..تـظقؿ الؼاطدة أصؾف :(حسان)

 الؼاطدة يف العراق.

 يف كؾ مؽان. :(الؼاضل)

التـظوقؿ، دطـول أطورض فؽور التـظوقؿ طؾوك كتواب ربـوا،  حواكؿ فؽوريف كؾ مؽان، دطـول أُ  :(حسان)

وحصور الحوؼ فوقفؿ ويف  التؽػقور،: ، فؿوـ أصوقل هو ا الػؽور-َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسوؾَّؿَ -وطؾك سـة كبقـا 

مووـفجفؿ ومعتؼوودهؿ، والحؽووؿ طؾووك الؿسووؾؿقـ بووالردة، والحؽووؿ طؾووك جؿقووع الحؽقمووات العربقووة 

زاًموا بعود التؽػقور تػجقور لِ  ك آخر ه ه األصقل التول بعودهاواإلسالمقة بلهنا حؽقمات كافرة مرتدة، إل

، فؿوا خورج الخوقارج األول طؾوك واكتفاك لألطوراض ،واستحالل لألمقال ،وتدمقر، استحالل لؾدماء

طؾل بـ أبل صالب رمز الػداء والبطقلة والشر ، ما خرجقا طؾقف بالسوقػ واسوتحؾقا دموف إًل بعود موا 

 كػروه.

 إًذا هذا رأيؽ يف تـظقؿ الؼاعدة؟ :(الؼاضل)

 كعؿ؟ :(حسان) 

 

*** 
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 ؟ما رأيؽ يف تـظقؿ اإلخقان8

 الؿسؾؿقـ؟ما رأيؽ يف تـظقؿ اإلخقان  :(الؼاضل)

اإلخقان الؿسؾؿقن يف بداياهتا جؿاطة دطقية، ثؿ تحقلت يف السـقات األخقرة إلك حزب  :(حسان)

سقاسوول يريوود أن يصووؾ إلووك الحؽووؿ، وبالػعووؾ وصووؾت الجؿاطووة إلووك حؽووؿ مصوور وتقلووت رئاسووة 

ؾ ورئاسووة مجؾووس الشووقرى، وتقلووت ُجوو ،ورئاسووة مجؾووس الشووعب ،ورئاسووة الووقزراء ،الجؿفقريووة

يف بؾدكا، ومع ذلؽ لؿ تقفؼ الجؿاطة يف حؽؿ مصر؛ ألهنا لؿ تستطع أن تـتؼؾ موـ مرحؾوة الؿحافظات 

فؼف الجؿاطة إلك فؼف الدولة، ولؿ تستطع أن تـتؼؾ مـ مرحؾة سقاسة الجؿاطة ذات الطقػ القاحد إلك 

 حؽؿ الدولة ذات الطقػ الؿتعدد.

اجع إلك قؾة خبرتفؿ وخطبئفؿ؟ أم هؾ تعـل هـا، هؾ تعـل أكفؿ حقـ أخطئقا عنن ذلؽ ر :(الؼاضل)

 إلك أن قصدهؿ كان غقر ذلؽ؟

 الؼصد ًل يعؾؿف إًل ربل. :(حسان)

 هـاك شقاهد عؾك أر  القاقع. :(الؼاضل)

فا اآلن، أما الـقايا فوال يجوقز لـوا البتوة أن كحواكؿ ول لؽ أكا أتؽؾؿ طـ الشقاهد التل ذكرتُ  :(حسان)

   .أطؾؿ بالسرائرأهؾفا، أضفروا لـا أحسـ أطؿالؽؿ واهلل 

لؿ تستطع أن تـتؼؾ مـ مرحؾة سقاسوة الجؿاطوة ذات الطقوػ القاحود والؿعتؼود القاحود إلوك  أققل:

حؼقؼول بوقـ مرحؾة سقاسة الدولوة ذات الطقوػ الؿتعودد األلوقان والؿشوارب، ولؿوا حودث الصودام ال

 :طووة شووعاررفعووت الجؿا ؛ؾ ممسسوواهتا؛ جقًشووا وشوورصة وإطالًمووا وقضوواءً ؽووالجؿاطووة وبووقـ الدولووة ب

 -، ووددت وتؿـقت ساطتفا أن لق استؾفؿت الدرس مـ الحسـ بوـ طؾول "الشرطقة أو الدماء"
َ
َرِضول

حقـ تـازل طـ الخالفة وهل حؼف، حقـ تـوازل طوـ الخالفوة وهول حؼوف لؿعاويوة بوـ أبول  -اهلُل َطـُْفؿا

قال: إن كان ه ا األمر لوؽ فؾوـ أكازطوؽ يف حوؼ  ؛-كلمثال الجبال بؽتائبوقد قابؾف -سػقان وقال لف 

فنن األمة قد ، اء وصؾًبا يف مرضاة اهلل جؾ وطالهق لؽ، وإن كان ه ا األمر لل فلكا تاركف لؽ حؼـًا لؾدم

 ..والؽػ طاثت يف دمائفا وًل مخرج لفا مؿا هل فقف إًل بالصؾ  والصػ  طؿا مضك
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اعؿعـل يا شقخ محؿد، كان لؾؿحؽؿة رأي قبديًؿا وقؾـباه يف قضبايا كثقبرة،  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

هـبا وجب   :أكفا ال تحاكؿ عؽًرا أو عؼقدة، ولؽـ إذا تحقل هذا الػؽر إلك أععال مادية ك،ج عـفا جبرائؿ

ؿقت بؾجبان كقعقبة، ال،حؿبقا أو اق،حؿبقا العؼاب، اإلخقان الؿسبؾؿقـ حقـؿبا حؽؿبقا كقكبقا عرًقبا ُعب

أال ترى مـ هذه األععبال  :ن الـقايا يعؾؿفا اهللأق،ؾقا، إًذا إذا كـت تؼقل  ،حرققا ،دولة، خربقامؼرات لؾ

 أن كقاياهؿ قد ظفرت عؾك أر  القاقع؟

أكا لؿ أقؾ بلكـا ًل كحاكؿ األققال واألفعال، حاشوا هلل، إًذا مواذا كحواكؿ؟ كحؽوؿ طؾوك كوؾ  :(حسان)

بقـا، لؽـ الجزئقات التل تػضوؾتؿ بالسومال طـفوا مصودر ققل وطؾك كؾ فعؾ يخالػ كتاب ربـا وسـة ك

 البحث والتحري فقفا وفؼ مرضاة اهلل هق الؼضاء.

 أكا بسللؽ بشؽؾ عام عـ رأيؽ يف جؿاعة اإلخقان الؿسؾؿقـ. :(الؼاضل)

وأخشووك أن ألؼوك اهلل بؽؾؿووة ًل  ،مووا أديوـ بوف لربوول؛ ألكـول يف السووتقـ موـ طؿوري ذكورُت  :(حسبان)

 ترضقف طـل.

 لسف شباب. :(الؼاضل)

 ًل يف الستقـ. :(حسان)

 .يعـل ما تقهؿش كػسؽ أكؽ كبقر :(الؼاضل)

 

*** 
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 ما رأيؽ يف السؾػققـ؟9

 والسؾػققـ ما رأيؽ؟ط   :(الؼاضل)

لك السؾػ الصال ، ول لؽ أكوا أراهوا تزكقوة، أراهوا تزكقوة، إطؾؼ أو كسبة السؾػققن اسؿ يُ  :(حسان)

خقر الـاس قرين ثؿ » ؛والتابعقن وتابعقا التابعقـ بشفادة سقدكا رسقل اهللالسؾػ الصال  هؿ الصحابة 

 «.،..الذيـ يؾقكفؿ

 السؾػققـ؟ ؟السـةو الؽ،اب أو أهؾ ،هؾ يخ،ؾػقن عـ أهؾ السـة والؽ،اب :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 ًل أبًدا. :(حسان)

 ؟هؿ غقر أهؾ الؽ،اب والسـة :(الؼاضل)

 .اًلسؿ ال ي يريده يـسب كػسف إلككؾ أحد أن اإلشؽال  :(حسان)

 ؟السؾػققـ هؾ تؼصد :(الؼاضل)

 .كعؿ :(حسان)

  اتػضؾ. :(الؼاضل)

 السؾػققن كسبة إلك السؾػ الصال ، مـ السؾػ الصال ؟ :فلكا أققل :(حسان)

أشر  السؾػ وأصفر السؾػ وأطظؿ السؾػ سوقدكا رسوقل اهلل، كعوؿ هؽو ا قوال لبضوعتف الطواهرة  

كِْعبَؿ السبؾػ أكبا »، «كِْعَؿ السؾػ أكا لِؽ يبا عاطؿبة»ودرتف الـادرة أم الحسـققـ الزهراء فاصؿة، قال لفا: 

 «.لِؽ يا عاطؿة

ربـبا أعباء عؾقبؽ ببالعؾؿ  نأل :أكت يف مجالس العؾؿ ب،ـسك كػسبؽ وتس،رعبؾ يف الشبرح :(الؼاضل)

وأكـبا كريبد أن كضبع الـؼباط عؾبك الحبروى يف مسبائؾ معقـبة، عباهلل  ،محؽؿبةيف  عل أكؽراإكؿا الغزير، 

 ارجع تاين. عرحت كده يؽرمؽ لؿا ت قل كػسؽ
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 صؾوؼ لوؽ جقابوؽموع الشوقل يعؼوقب حوقـ قؾوت لوف: أُ  ؽيف لؼائو ؿأكا أطجبتـل طبارة لؽ :(حسان)

 ]..[. الحؼ   ا الجقاب ألبقـ أصقلفلكا أريد أن ، لتصقل فقف وتجقل

 .يف مسللة السؾػققـ :(الؼاضل)

السؾػققن كسبة إلك السؾػ الصال ، لؽـ  ،رسقل اهلل رأسفلقصد أن السؾػ هق حاضر، ف :(حسان)

السؾػقة لقدخؾ مـفوا  بقابةلقس مـ حؼ أي أحد أن يجعؾ مـ كػسف حارًسا طؾك  :ال ي أريد أن أؤصؾف

ـْ ُيَشواقِِؼ }، قوال تعوالك: السؾػكتاب وسـة بػفؿ  ؛مـفجشاء، بؾ السؾػقة  ـشاء ويمتك مـفا م ـم َوَمو

وِف َموا َتوَقلَّك َوُكْصوؾِفِ  ـَ ُكَقلِّ ـَ َلوُف اْلُفوَدى َوَيتَّبِوْع َغْقوَر َسوبِقِؾ اْلُؿوْممِـِق ـْ َبْعِد َما َتَبوقَّ
ُسقَل مِ  َجَفوـََّؿ َوَسواَءْت الرَّ

مـ كوان مسوتـًا فؾقسوتـ بؿوـ قود موات فونن الحول ًل توممـ "قدكا طبد اهلل بـ مسعقد: ، وقال س{َمِصقًرا

كواكقا أفضوؾ هو ه األموة، أبرهوا قؾقًبوا  ،-َصوؾَّك اهلُل َطَؾْقوِف َوَسوؾَّؿَ -أصوحاب محؿود  ، أولئؽطؾقف الػتـة

، واتبعوقهؿ ؿوأقؾفا تؽؾًػا، اختارهؿ اهلل لصوحبة كبقوف وإقاموة ديـوف فواطرفقا لفوؿ فضوؾف ،وأطؿؼفا طؾًؿا

، ًل فونهنؿ كواكقا طؾوك الفودى الؿسوتؼقؿ ؛، وتؿسؽقا بؿا استطعتؿ موـ أخالقفوؿ وسوقرهؿطؾك آثارهؿ

 أريد أن أسرتسؾ أكثر مـ ه ا؛ حتك ًل أشؼ طؾقؽؿ.

 .هـرجع لؾسؾػققـ بشؽؾ تػصقؾلطق  إحـا  :(الؼاضل)

 .كعؿ :(حسان)

 

*** 
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 ؟ما رأيؽ يف أكصار بقت الؿؼدس11

 ما رأيؽ يف أكصار بقت الؿؼدس؟أج :  :(الؼاضل)

أكصار بقت الؿؼدس، أو ما يسؿقن اآلن بقًلية سقـاء، هؿ غقوروا اًلسوؿ، هو ا كوان اسوًؿا  :(حسان)

قديًؿا، حقـ يخرج زطقؿ التـظقؿ أبق أسامة الؿصري طؾقـا يف شريط صقن مسؿقع بعدما قتؾقا أوًلدكا 

فف ا ضالل مبقـ، ورب الؽعبوة ًل  ؛"ألن اهلل أمركا بذلؽ :لؼد ق،ؾـاهؿ"ويؼقل كًصا:  ،مـ أفراد الجقش

ألن اهلل أمركبا  :لؼبد ق،ؾـباهؿ"ذلوؽ موراًرا، يؼوقل:  أققل ذلؽ إًل ابتغاء مرضاة رب العالؿقـ، وقد قؾُت 

 ،بؼتؾ إكسان يشوفد أن ًل إلوف إًل اهلل وأن محؿوًدا رسوقل اهلل؟! ،، اهلل أمرك بؼتؾ كػس محرمة؟!"بذلؽ

ـْ  َيا}أمر بؼقلف:  -الجؾ وط-بؾ ربـا   َفَتَبقَّـُوقا َوًَل َتُؼقُلوقا لَِؿو
ِ
ـَ آَمـُوقا إَِذا َضوَرْبُتْؿ فِول َسوبِقِؾ اهلل ِ ي َفا الَّ َأيُّ

 َمَغاكُِؿ َكثِقوَرٌة 
ِ
ْكَقا َفِعـَْد اهلل اَلَم َلْسَت ُمْممِـًا َتْبَتُغقَن َطَرَض اْلَحَقاِة الدُّ ـْ َقْبوُؾ َكوَ لَِؽ كُ َأْلَؼك إَِلْقُؽُؿ السَّ ـْوُتْؿ مِو

َـّ اهلُل َطَؾْقُؽْؿ َفَتَبقَّـُوقا إِنَّ اهلَل َكواَن بَِؿوا َتْعَؿُؾوقَن َخبِقوًرا لوؿ يولمر بالؼتوؾ، بوؾ قوال:  -جوؾ وطوال-، اهلل {َفَؿ

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ َخالًِدا فِقَفا َوَغِضَب اهلُل َطَؾْقوِف َولَ } ـْ َيْؼُتْؾ ُمْممِـًا ُمَتَعؿِّ ، {َأَطودَّ َلوُف َطوَ اًبا َطظِقًؿواَعـَوُف وَ َوَم

 ..ؼدوقؾت واهلل ل

 ؟هؿ لقسقا عؾك الطريؼ الصحق  ءيعـل أكصار بقت الؿؼدس أو والية عقـا :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

إصالًقا، أققلفا بلطؾك الصقت، كقػ يؽقن همًلء وغقورهؿ طؾوك الطريوؼ الصوحق  وهوؿ  :(حسان)

 ،-موـ الـصوارى أو القفوقد :أي–يستحؾقن الدماء الؿحرمة لؾؿسؾؿقـ، والودماء الؿعصوقمة لؾو مققـ 

، ه ا سقء ففؿ خطقر لألدلة موـ كتواب اهلل وسوـة ؟!والؿستلمـقـ والؿعاهديـ ال يـ يعقشقن يف بالدكا

 .رسقلف

*** 
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 ؟رأيؽ يف الجؿاعة اإلع مقة ما11

 والجؿاعة اإلع مقة يا شقخ محؿد؟ :(الؼاضل)

وووا لؾجؿقوووع؛ ألن كال -بػضوووؾ اهلل تبوووارك وتعوووالك-أكوووا أود أن يؽوووقن كالمووول  :(حسبببان)  ًموووا طاما

 ..الؿحاكؿة

با لؾجؿقبع :-مؼاطعًا- (الؼاضل) يعـبل ك مبؽ أن هبذه الجؿاعبات كؾفبا  :يعـل إذا كان ك ًما عامًّ

 دول بقخ،ؾػقا عـ الجؿاعة اإلع مقة؟ الَّ ، وَ عؾك خط واحد

كؾ جؿاطة مـ ه ه الجؿاطات قد تتػوؼ يف أصوقل طاموة، أصوقل كبقورة، وقود تختؾوػ يف  :(حسان)

 بعض الجزئقات أو بعض الػروع.

 ودا إلؾل يعـقـل. هؾ يش،ركقن أم يخ،ؾػقن؟ :مـ حقث الخطل والصقاب أل :(الؼاضل)

كفو ا  ؛وطؾك كؾ فعوؾ خوالػ الؼورآن والسوـة ،أكا أحؽؿ بالخطل والصقاب طؾك كؾ ققل :(حسان)

فف ا ققل مخالػ لؾؼرآن ولؾسوـة، وهو ا خوروج  ؛ف لحضرتؽ اآلن، حقـ يؼقل ذلؽالؼقل ال ي ذكرتُ 

 طـ الجادة وطـ الصقاب.

أم لفؿ جـقح وشطط يف بعض  ،الؽ،اب والسـةيعـل الجؿاعة اإلع مقة يـ،فجقن طريؼ  :(الؼاضل)

 األمقر؟

كووان لفووؿ جـووقح وشووطط قبووؾ ذلووؽ، وبعوود الؿراجعووات رأيـووا صووقرة مختؾػووة وتلصووقاًل  :(حسببان)

اآلن أن تعقد الدولة مرة أخورى قضوقة الؿراجعوات، قضوقة مـاقشوات  جديًدا، ول لؽ بالؿـاسبة أكا أودُّ 

ـتزع إًل بػؽر، إن الػؽر ًل يـتوزع إًل بوالػؽر، ألن الػؽر ًل يُ  ؛لؾشباب، يف السجقن ويف خارج السجقن

كعؿ أكا ًل أقؾؾ مـ شلن الؿقاجفات األمـقة لؿـ يحؿؾ السالح، فؿـ ُلطخت يده بالدماء الؿحرموة أو 

ف، ًلبد أن كحتضوـ شوبابـا وأوًلدكوا، وأكوا أققلفوا تُ بِّ ثَ السالح يُ  ؛ج أمـًقا، لؽـ الػؽره ا يعالَ  ؛الؿعصقمة

ل وُيربَّك يف ضؾ جؿؾة هائؾة مـ الؿتـاقضات واألزموات والؿشوؽالت، يجوب طؾوك أهوؾ  هلل: شبابـا ُيـشَّ

الػضؾ والعؾؿ يف الؿمسسات الديـقوة الرسوؿقة أن كػوت  صودوركا جؿقًعوا لفومًلء وأن ُكْسوِؿَعفؿ الحوؼ 

قصوركا جؿقًعوا، قصوركا  -وًل أبورئ كػسول-ؿ، فؾؼد أثبت القاقع أن أكـوا بدلقؾف دون تسػقف أو تحؼقر لف



 21 

جؿقًعا يف حقار ه ا الشباب والسؿاع مـف وإسؿاطف، وتعؾقؿف لؾحؼ بدلقؾف مـ كتواب اهلل وسوـة رسوقل 

 اهلل.

*** 
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 لؿاذا ال ك،خذ الؼرآن والحديث دع،قرًا يسقر عؾقف العؾؿاء؟12

الـبباس  ػؼفببقنال ك،خببذ الؼببرآن والحببديث دعبب،قًرا يسببقر عؾقببف العؾؿبباء، وهببؿ يلؿبباذا  :(الؼاضببل) 

 ، وما رأيؽ يف هذا؟ أو لؽ تػسقر آخر يف هذه اآلية؟؟ويعؾؿقكفؿ

ولؽوـ الـواس اختؾػوقا،  ،-َصؾَّك اهلُل َطَؾْقوِف َوَسوؾَّؿَ -الؼرآن والسـة مقجقدان يف طفد الـبل  :(حسان)

ًل  ، فووالؼرآن والسووـة ثووابتقـلؾؼوورآن والسووـة، الؼوورآن والسووـةمووـ أيووـ جوواء الخووال ؟ جوواء مووـ ففؿفووؿ 

 لؽـ... ،يتغقران

 وقد يؽقن الػفؿ واض  ولؽـ الؼصد عقئ. :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

ه ا ما -قد يؽقن كعؿ، كعؿ، قد يؽقن، قد يؽقن، سقء الػفؿ لؽتاب اهلل ولسـة رسقل اهلل  :(حسان)

أصووؾ كووؾ بدطووة وضوواللة كشوولت يف اإلسووالم قووديًؿا وحووديًثا، إًذا هوو ا الخووال  بسووبب  -تسووللقن طـووف

 مقجقدًا إلك ققام الساطة. اختالففؿ يف الػفؿ لؾؽتاب والسـة، وسقظؾ ه ا اًلختال 

 .وأكا أع،ؼد أن الػفؿ قد يؽقن واضًحا وجؾقًّا ولؽـ الؼصد عقِّئ يف كثقر مـ األمقر :(الؼاضل)

 قد يؽقن. :(حسان)

 الصحق  أو غقر الصحق . يف كثقر مـ الجؿاعات، عشان ما كؼػش عـد الػفؿ :(الؼاضل) 

 ..حضرتؽ يعـل حقـ يجتؿع سقء الؼصد مع سقء الػفؿأصؾ هق  :(حسان)

 عالؿصقبة أعظؿ. :(الؼاضل)

؛ تؽوقن سوقء الؼصود موع سوقء الػفوؿ، ه ا كالم شوقخل ابوـ الؼوقؿ كصوًاالؿصقبة أطظؿ،  :(حسان)

 .وي هب لػفؿ خاصئ آليةقد يؽقن الؿسؾؿ سؾقؿ الؼصد سؾقؿ الـقة  لؽـ أطظؿ،الؿصقبة 

 

*** 
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 ما رأيؽ يف داعش؟13

 وما رأيؽ يف داعش؟ :(الؼاضل)

داطش تـظقؿ جديد مـبثؼ مـ تـظقؿ الؼاطدة يف العراق ال ي أسسف أبق مصعب الزرقواوي  :(حسان)

ا حقـؿوا 4002طـ تـظقؿ الؼاطدة سـة  ، ثؿ استؼؾ تـظقؿ داطش4002سـة  ، يعـل مـ فرتة وجقوزة جودا

ك التـظقؿ أبا بؽور البغودادي خؾقػوة لؾؿسوؾؿقـ، وأرجوق أن كتودبر يف هو ه العبوارة التول وصوػ  وا سؿَّ 

 ."تـظقؿ داعش تـظقؿ وحشل عقئ السؿعة"داطش حقـ قال:  الؼاطدة تـظقؿَ  تـظقؿُ 

 مقـ الؾل قال كده؟ :(الؼاضل)

يصػ تـظقؿ داطش بعد استؼاللف طـف بلكوف تـظوقؿ وحشول سوقئ  ،تـظقؿ الؼاطدة يف العراق :(حسان)

وحورق األحقواء  ،رقاب وذب  األطـاق وحرق األحقاءالسؿعة، وأكا أققل: وأي وحشقة أبشع مـ ج ِّ ال

بلي ديـ؟! بلي دلقؾ مـ كتاب اهلل وموـ سوـة  ؟،عؾ مع معاذ الؽساسبة الطقار األردأوهؿ أحقاء كؿا فُ 

قؾوت:  ؛وقود قؾتفوا يف لؼواءات طؾوك قـواة الرحؿوة -أققلفا هلل أيًضا-فلصقل ه ا التـظقؿ  ،رسقل اهلل؟!

أصقل ه ا التـظقؿ إكؿا هل امتداد طؾؿل وطؿؾل لػؽر الخقارج، الخقارج كػروا طؾقاوا، يؽواد قؾبول أن 

هؿ يعؾؿقن أن الـبل شفد لف بالجـة، فاستحؾقا دموف وقتؾوقه، أرجوق أن يـخؾع حقـؿا أققل كػروا طؾقاا و

 اهلُل َطـْوفُ -ألكػسفؿ قتؾ طؾول  عبارة التل سلققلفا: ثؿ برروايعـل كـتبف لف ه ال
َ
وكو لؽ أتبواطفؿ  -َرِضول

اآلن بنصالقات الـصقص الؼرآكقة وببعض األحاديوث الـبقيوة، دون حؿوؾ الؿطؾوؼ طؾوك الؿؼقود، دون 

فوؿ ف، -َصوؾَّك اهلُل َطَؾْقوِف َوَسوؾَّؿَ -طؾك الخاص، دون ففؿ دققؼ لؿوراد اهلل وموراد رسوقل اهلل  حؿؾ العام

 يحصرون اآلن الحؼ يف مـفجفؿ.

 خؾقؽ يف ال،لصقؾ، أبق مصع  الزرقاوي وبعديـ؟ :(الؼاضل)

كعؿ، يحصرون الحؼ اآلن يف موـفجفؿ ومعتؼودهؿ ولو لؽ يسوتحؾقن دم موـ خوالػفؿ يف  :(حسان)

 الؿعتؼد والؿـفج والؿشروع ال ي يتبـقكف، وه ا أمر يف غاية الخطقرة.

ا بؼبدر مبا يقاجبف بلععالبف ال،بل خرجبت عبـ كبؾ حبدود اإلكسباكقة  :(الؼاضل) داعش ال يقاجف عؽريًّ

مبة الػؽريبة أو األعبؾقب الػؽبري مبع داعبش بؼبدر مبا إكبؽ والرحؿة، عؿش عاوز أع،رعبؾ يف الؿؼاو
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خؾقؽ يف ال،لصقؾ ب،باا داعبش عشبان أببدأ وت،ؽؾؿ عـ أععالفؿ وتصرعاتفؿ الؾل عاثت األر  عساًدا، 

وإلبك  ،ـ الذي تقلك بعده هبذه الؿسبللة؟مَ  مـ أيام أبق مصع  الزرقاوي ،عقفامعاك وأعقبؽ تس،رعؾ 

وما السبر يف جؿبقا كثقبرة تبلتل إلقفبا مبـ  ،وما السر يف اتساا كشاطفا عؾك مس،قى دول كثقرة؟ ،م،ك؟

 كؾ أكحاء العالؿ؟

السور يف طودة أسوباب ولوقس يف سوبب واحود، أولفوا: سوقء الػفوؿ طوـ اهلل ورسوقلف، قوال  :(حسان)

 ."..إن عقء الػفؿ عـ اهلل ورعقلف أصؾ كؾ بدعة وض لة"شقخل ابـ الؼقؿ: 

   .التلصقؾ طؿؾؽ ولعبتؽ كؿا يؼقلقن !ديقِّ يا َس  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 اهلل يبارك فقؽ. :(حسان)

ثـل عـ وقائع لداعش، حدثـل عـ أعؾقب داعش، حبدثـل عبـ قصبدهؿ، عباوزيـ حدِّ : (الؼاضل)

ب الققـ يروحقا عقـ؟ كقػ كحاربفؿ وكؼاومفؿ؟ مبش ببالػؽر: ألكـبل مؿؽبـ أحباربفؿ ببالػؽر وهبؿ عؿَّ

 يؼ،ؾقا ويخربقا.

هومًلء  :ًل خال  طؾك ذلوؽ، لؽــول أقوقل ،يقاجف أمـقاا ؛مـ السالح واستحؾ الدماء ماأ :(حسان)

وا، وأن  ،الصغار ال يـ يتلثرون   ا الػؽور، بوؾ وربؿوا يؽقكوقن يف بققتـوا يجوب طؾقـوا أن كـاقشوفؿ فؽريا

كبقـ لفؿ الحؼ بدلقؾ مـ كتاب اهلل وسـة رسوقلف دون تسوػقف أو تحؼقور، ًلبود موـ أن تؽوقن الؿقاجفوة 

مسؾؿ يغار طؾك أمتف  تلوإًل سـخسر الؿعركة، أكا أتؽؾؿ اآلن بصػ ،الػؽرية مع الؿقاجفة األمـقة يف آن

ويغار طؾك ديـوف، ويريود لفو ا الػؽور الؿـحور  الضوال أن يتققوػ، لوـ يؽوقن إًل بالؿقاجفوة الػؽريوة 

 ه ا يقاجف مقاجفات أمـقة. ؛ابتداًء، أما مـ رفع السالح

ويف عصببر الصببحابة  ؟،هببذه الِػببرق وال،ؽبب، ت ظفببرت يف العفببد الـبببقي الشببريػ :(الؼاضببل)

 دي؟ لؾل إحـا قؾـاهاإ وال،ابعقـ؟ الجؿاعات

َصوؾَّك اهلُل -يف طفود رسوقل اهلل  -وهل أم ه ا الػؽر الؿـحر  الضوال-ضفرت الخقارج  :(حسان)

 اهلُل -، ورأسفؿ ذو الخقيصرة التؿقؿل، ثؿ بعد ذلؽ يف حقواة طؾول بوـ أبول صالوب -َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
َ
َرِضول
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األمور بوالؿعرو  والـفول طوـ  :موـ أخطور أصوقلفا ؛، ثؿ بعد ذلؽ ضفرت الؿعتزلة ولفوا أصوقل-َطـْفُ 

 جقزون الخروج بالسالح طؾك الحؽام والحؽقمات.الؿـؽر، والؿؼصقد   ا أهنؿ يُ 

 

*** 
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 ؟الدمقية وما كصقح،ؽ لفؿما ققلؽ يف الشباب الذيـ اك،ؿقا لألعؽار 14

وكسبببقا أكػسببفؿ إلببك تؾببؽ خببرج مببـ رحببؿ هببذه الجؿاعببات عـاصببر كثقببرة وشببباب  :(الؼاضببل)

الجؿاعات، واك،فجقا أعؾقب الؼ،ؾ والـف  وال،دمقر، ما رأيؽ يف هذه العـاصر؟ ومباذا تؼبقل لفبمالء 

 الشباب؟

 أكف خروج طـ الؿـفج الحؼ قرآًكا وسـة. -كؿا بقـُت -ه ا ًل شؽ وًل ريب  :(حسان)

 ؟ؿماذا تؼقل لف :(الؼاضل)

 ارجعقا إلك العؾؿاء الرباكققـ. :لفؿ أققل لفؿ، كعؿ، أققل :(حسان)

 مـ هؿ؟ :(الؼاضل)

وًل قصد لف، ًل اكتؿواء لوف لحوزب، وًل  ،قال رسقلف ،العالؿ الرباأ هق ال ي يؼقل قال اهلل :(حسان)

اكتؿاء لف لجؿاطة، وًل اكتؿاء لف لتـظقؿ، إكؿا يبؾغ طـ رب العالؿقـ وطـ سقد الؿرسؾقـ، ول لؽ قؾوت 

 -فارجعقا إلك الؼورآن والسوـة بػفوؿ الصوحابة  ؛إن ساء ضـؽؿ يف العؾؿاء الؿعاصريـ الققم :لفؿ
َ
َرِضول

 .[قاطعف الؼاضل بالسمال ال،الللتعرفقا ].. ؛-اهلُل َطـُْفؿ

 

*** 
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 ؟ري بلققالؽ وما السؾػقة الجفاديةما تعؾقؼؽ عؾك اع،دالل الشباب ال،ؽػق15

قال بعض الشباب يف قضايا كثقرة أكفؿ يس،ـدون يف تلصقؾ عؽرهؿ وإباحبة أععبالفؿ إلبك  :(الؼاضل)

 ما كاكقا يسؿعقكف مـ شققخ كثقرة، ومـ بقـفؿ الشقخ محؿد حسان، ماذا تؼقل؟

ؿع، قود يسولء ففوؿ ؼصود الؿسوتلدي  :دًللة اإلضوافقةالذكرت أن دًللة أي كص كقطان؛  :(حسان)

أو العالؿ، قد يسلء ه ا الػفؿ، فؽوؿ موـ آبواء أفاضوؾ يف كثقور موـ البقوقت يقجفوقن  الداطل أو الشقل

ـٌ  ـٌ  التقجقف الصحق  الؿـضبط ويـحر  اب ور، وإًل  هـا أو اب هـاك، فؾقس معـك ذلوؽ أن القالود قود قصَّ

ر سوقدكا رسوقل اهلل يف دطوقة طؿوف أبول صالوب  ،هؾ قصر كقح يف تربقة ولده ال ي كػر؟ الو ي وهؾ قصَّ

 .ت طؾك الؽػرما

 مرده إلك عدم الػفؿ مـ السامعقـ. إذًا األمر :(الؼاضل)

 مـ السامعقـ.كعؿ،  :(حسان)

قرر أيًضا بعض الؿ،فؿقـ يف قضايا كثقرة ويف تحؼقؼات الـقابة العامة أكف كان مؾ،بزم ديـًقبا  :(الؼاضل)

مـفبا الػؽبر السبؾػل وتطبقبؼ أعؽباره،  :العبادات والطاعات، ثؿ تطقر هذا االل،زام إلك مراحؾ مخ،ؾػةب

الؿـفج السؾػل حضرتؽ تحدثت عـف، إكؿا اك،ؼؾقا مـ الػؽر السبؾػل أو الؿبـفج السبؾػل إلبك الؿبـفج 

السؾػل ال،ؽػقري، ثؿ إلك الؿـفج السؾػل الجفادي، وتطقر األمر مـ بعضفؿ إلك االك،ؼال إلك داعش، 

زاي لؾشبباب؟ يعـبل إزاي؟ وال،طقر ده بقحصبؾ إجقبقه ما هذا الؽ م وما هذا الحديث؟ والؽ م ده بق

يبؼك بئس العؾبؿ  ..:إلك ..أكا أرى أكف كان حديث العالؿ يـؼؾ الشباب مـ هذه الؿرحؾة إلك أخرى إلك

  إيف رأيؽ؟والَّ  ،وبئس العالؿ، إذا كان بققصؾف إلك هذه الؿرحؾة

قر لؾقصقل إلك الخطول والصوقاب يف مسوللة ؽإكؿا هق كتاج طؿؾقة العؼؾ والتػ الػؽركعؿ،  :(حسان)

ففو ا الػؽور  ،-كؿوا تػضوؾَت –بخوال  الؿوـفج مـ الؿسائؾ، وه ا يحتؿؾ الخطل ويحتؿوؾ الصوقاب 

التؽػقري ًل طالقة لف إصالًقا بؿـفج السوؾػ الصوال ، بوؾ السوؾػ الصوال  هوؿ أول موـ طوالجقا هو ا 

 الػؽر التؽػقري.

 ومـ الذي اب،دا هذا الؿسؿك؟ :(الؼاضل)
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 ن أول مـ أصؾؼفا هق طبد اهلل طزام.اءاخالل بحثل وقرمـ السؾػقة الجفادية  :(حسان)

 ؟عبد اهلل :(الؼاضل)

لقضوؿ كوؾ موـ يـتسوب إلوك السوؾػقة  ؛فؾسطقـل األصؾ، أصؾوؼ هو ا الؿسوؿكطزام، وهق  :(حسان)

يف هو ا ت قت، وتعؾؿوقن أن الجفواد ضود السوقفققتحت مظؾة واحدة يف جفواد أفغاكسوتان ضود السوقفق

الققت كان مرضًقا طـف وكان مدطقًما مـ القًليات الؿتحودة ودول الخؾوقج وكثقور موـ الودول العربقوة 

السؾػقة الجفادية، وهؿ يتبـقن الجفاد مـفًجوا وحقوًدا ًل ثواأ  :واإلسالمقة، فف ا هق أول مـ أصؾؼ لػظ

وكلكف ًل يقجود سوبقؾ لؾقصوقل لف لؾتغققر ال ي يريدوكف كؿا يؼقلقن لؾقصقل إلك الخالفة اإلسالمقة، 

 .لسبقؾالخالفة اإلسالمقة إًل ه ا ا إلك

 يعـل هق.. :(الؼاضل)

 طبد اهلل طزام. :(حسان)

 عبد اهلل عزام؟ :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 وما زالقا مقجقديـ؟واع،ؿر أصحاب هذا الػؽر  :(الؼاضل)

، العالؿ، حتك يف الدول األوربقوة ، يف كؾ دول، ًل زالقا مقجقديـإلك يقمـا ه ا كعؿ ،كعؿ :(حسان)

أو مـفجوًا لؾتغققور أن كؾ مـ يتبـوك الجفواد  -فقف شلء مـ التحرك– وهؿ يرون اآلن، ويف قؾب أمريؽا

، ومفؿوا مفؿوا كوان اكتؿواؤه؛ ففق سوؾػل جفوادي ، هؽ ا يؼقلقنالعدو البعقد والعدو الؼريبلؿعالجة 

 ومفؿا كاكت جؿاطتف.كان حزبف، 

 

*** 
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 يف اق،ـاا الشباب بالخروج عؾك الحؽام بسب  عؿاعفؿ لبعض الؿشايخ؟ما السر 16

ما هق السر ببقـ قـاعبة الشبباب بؿبا يسبؿعقكف مبـ آراء لببعض الؿشبايخ  :عسر لـا برأيؽ :(الؼاضل)

ت،جف بفؿ إلك شرعقة الخروج عؾك الحاكؿ، ووجقب ق،ال رجال الؼقات الؿسؾحة والشرطة والؼضباة 

قا جبكبقن قـاعبة تامبة ببلكفؿ يجب  أن يـ،فقِّ ؽَ ، هؿ يسؿعقن مـ الؿشايخ ويُ الؿـشآت العامة واع،فداى

ببقـ قـباع،فؿ وترجؿبة تؾبؽ  والبربطما هق السر؟ وما هق وجف الع قبة  ،غقره ويحاربقن عؾقبهذا األ

 تػضؾ.ا ؟لبعض الؿشايخ عؿاعفؿمـ  جالؼـاعة واألعؽار إلك أععال وكؾ ذلؽ كات

 موـ ضؾوؿ، كثقر مـ ه ا الشباب لف ما يتعرضربؿا  :كثقرة، مـفا ؼـاطات لفا أسبابه ه ال :(حسان)

وأققلفوا هلل -بوؾ  ،طقاموؾكوؾ هو ه  ،، موـ جفوؾ، موـ فؼورمـ قحط اقتصادي أيًَّا كان يرى ه ا الظؾؿ،

يف  طؾوك أصوقل الوديـ وثقابتوف وأركاكوف حورب هقجواء إطالنوما يراه كثقر مـ ه ا الشباب مـ  -أيًضا

كثقر مـ األماكـ والبؾدان، بؾ حقـ يرى الشباب ه ا، ه ه الحرب الؿعؾـة طؾوك أصوقل ديـوف وأركاكوف 

 يتفؿقن العؾؿاء ك لؽ بالعؿالة والخقاكة. ؛وًل يسؿعقن كالًما مـ العؾؿاء لؾرد طؾك ه ا

هبؾ ذلبؽ راجبع إلبك  ،عشان تس،رعؾ يف اإلجابة أكا هسلل عمال اع،ؽؿاالً لفذا السمال :(الؼاضل)

عؾبك  أو الخطقب  أو الشبقخ قبدرة الؿ،حبدث إلبكأم   ،لبديفؿ وديـل أم إلك عراغ عؽري إجرامقة كقازا

 ؟اإلقـاا إذا كان عقئ الؼصد لؾقصقل إلك الحؽؿ والسقطرة عؾقف

معؽؿ اآلن  هتـاقش ،أوصؾت الشباب إلك ه ا ما تػضؾتؿ بف طقامؾكؾ  :ًل أبالغ إن قؾت :(حسان)

ديوـ اهلل وديـوف  ، وأكوا ًل أتؽؾوؿ طوـ اإلسوالم، اإلسوالمسؿعة الؿسوؾؿقـأوًًل:  حؾ إكؼاذي، لـصؾ إلك

، هومًلء أوًلدكا هومًلء ، ثؿ ًلكتشالأتؽؾؿ طـ سؿعة الؿسؾؿقـ إكؿا، -بػضؾ اهلل جؾ وطال– محػقظ

الو ي  ًل يـحرفوقا هو ا اًلكحورا ؛ حتوك الحوؼ بدلقؾوف أكـا يـبغل أن كبقـ لفوؿ، وأكا دائؿًا أققل أوًلدكا

 .يستحؾقن بف دماًء محرمة

العؾبؿ ويريبدون أن ي،عؾؿبقا،  وإذا كباكقا يؼبؾبقن ،؟أو عراغ ديـلعـدهؿ عراغ عؽري  هؾ :(الؼاضل)

كقػ كػرق بقـ هبذا  :والـف  الؼ،ؾ والسرقة ولؽـ إذا كاكقا يريدون أن يصؾقا هؿ ومـ يسؿعقكفؿ إلك

كقػ ك،حؽؿ عقفبا؟ هبؾ كـ،ظبر ح،بك تحبدث مصبقبة ثبؿ كحباربفؿ   :وذاك؟ أصحاب الـػقس الضعقػة

 ؟وكؼاومفؿ

 هداية دًللة، أما.. ،ما طؾك أهؾ العؾؿ إًل أن يبقـقا وأن يبؾغقا :(حسان)
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اآلن ل،ببقـ مبـفؿ  تػبرزهؿيبا شبقخ محؿبد، أهبؾ العؾبؿ ال تسب،طقع أن  [...] :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 الصال  والطال ، كقػ يؿؽـ  القصقل إلك هذا؟

وموع ذلوؽ ًل  ،يقجد اآلن يف كؾ دولة مسوؾؿة طؾؿواء متخصصوقن يف ممسسوات رسوؿقة :(حسان) 

تخؾق دولة مـ مثؾ ه ه العـاصر، ًل تخؾوق دولوة موـ مثوؾ هو ه العـاصور، لوقس معـوك ذلوؽ أن هومًلء 

ـَ َلوْؿ ُيوِرِد اهلُل  } ،األفاضؾ مـ العؾؿاء لؿ يبؾغقا ِ ي  َشْقًئا ُأوَلئَِؽ الَّ
ِ
ـَ اهلل
ـْ َتْؿؾَِؽ َلُف مِ ـْ ُيِرِد اهلُل فِْتـََتُف َفَؾ َوَم

ْكَقا ِخْزٌي َوَلُفْؿ فِل اآْلِخَرِة َطَ اٌب َطظِقؿٌ  َر ُقُؾقَبُفْؿ َلُفْؿ فِل الدُّ كؿوا ، فؿا طؾك العالؿ إًل أن يبؾغ، {َأْن ُيَطفِّ

 ،-جوؾ وطوال–مسوئقًًل أموام اهلل  فؾوقس ؛لودأما إن اكحور  الق ،إًل أن يربلطؾك القالد يف بقتف أكف لقس 

 ففداية التقفقؼ بقد اهلل وحده، ًل يؿؾؽفا مؾؽ مؼرب وًل كبل مرسؾ.

 كسلل اهلل أن يقفؼفؿ. :(الؼاضل)

 

*** 
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 ؟أم معارضًا ؿ وهؾ كـت مميدًا لفؿما مققػؽ مـ اإلخقان حال تقاجدهؿ يف الحؽ17

كقػ كان مققػؽ مـفؿ ومـ كظام حؽؿفؿ؟  :حالة تقاجد اإلخقان الؿسؾؿقـ يف الحؽؿ :(الؼاضل)

 وعؾك أي مساعة كـت مـفؿ؟

 حباا لديـل وحباا لقصـل. ؛بؿا أديـ بف لربل -جؾ وطال-كص  هلل أكـت  :(حسان)

 هؾ كـت مميًدا أم معارًضا لحؽؿ اإلخقان؟ :(الؼاضل)

ًحا لفؿ بعود ، بؾ وكـت مرشِّ ؿ، ًل أخالػ ما قؾت أبًدا، كـت مميًدا لفؿكـت مميًدا لف، أل :(حسان)

ضـًووا مـوول أهنووؿ مووـ أكػوول الؿقجووقديـ طؾووك السوواحة السقاسووقة لتوواريخفؿ الؿاضوول، ثووؿ  ؛أحووداث يـوواير

 طؾك الؿستقى الخاص وطؾك الؿستقى العام. -تبارك وتعالك-باهلل  وذكرُت  كصحُت 

 لؽ تليقد ألمقر معقـة أو أعؽار محددة؟ إكؿا مؽـش :(الؼاضل)

َطوزَّ -عؾـًوا طوت وسوائؾ اإلطوالم بػضوؾ اهلل أقوقل قوقلل مُ  ،-َطوزَّ َوَجوؾَّ -أكا داطل إلوك اهلل  :(حسان)

 .-َوَجؾَّ 

 

*** 
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 ؟ؿـفج السؾػل وأصقل جؿاعة اإلخقانما أوجف االخ، ى بقـ ال18

وصريحة، ما هق أوجف االخ، ى بقـ الؿبـفج حدد وأرجق أن تجاوب إجابات واضحة  :(الؼاضل)

 السؾػل وعؽر جؿاعة اإلخقان الؿسؾؿقـ؟ وما قصد كؾ جؿاعة ووجف،فا؟

 كبقر. فرق :(حسان)

 واهلل رقق  عؾك ما تؼقل. :(الؼاضل)

 .كعؿ :(حسان)

 .اتػضؾ :(الؼاضل)

فلصووقل  ؛فوورق كبقوور بووقـ أصووقل الؿووـفج السووؾػل وأصووقل جؿاطووة اإلخووقان الؿسووؾؿقـ :(حسببان)

  :الؿـفج السؾػل

   .الدطقة إلك التقحقد، الدطقة إلك التقحقد الخالص أواًل:

   .-َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -اًلتباع لؾـبل  ثاكًقا:

   .التزكقة ثالًثا:

 الرتبقة، وإصالح الدكقا بالديـ. رابًعا:

 ..هـاك تؼصقر طـد جؿاطة اإلخقان

 ؟الؿـفج السؾػلهذا هق  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 كعؿ، باألصقل. :(حسان)

 ؟وأما عـ اإلخقان :(الؼاضل) 

آه، هـاك تؼصقر يف الدطقة إلك التقحقد، يف الدطقة إلك التقحقد بشؿقلف وكؿالف، وكو لؽ  :(حسان)

، هؿ يركزون كؿا هق معؾقم لؾجؿقع طؾك األمقر السقاسوقة ًل -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -يف اًلتباع لؾـبل 

 سقؿا يف اآلوكة األخقرة، ًل سقؿا يف السـقات األخقرة.
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 ؟ؿ أخطاءيعـل لف :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 ما هل هذه األخطاء؟ :(الؼاضل)

 ..إًل ولفا أخطاء، ما مـ جؿاطة طؾك ضفر األرض -سقدي-ما مـ جؿاطة  :(حسان)

 ؟القصقل إلك الحؽؿ :يعـل هق كان قصدهؿ يف الؿؼام األول :-مؼاطعًا- (الؼاضل) 

لؽـفؿ لؿ يقفؼقا، لؽوـ أود أن  ووصؾقا،كاكقا يسعقن القصقل لؾحؽؿ  ، كعؿذلؽ ذكرُت  :(حسان)

 مـ الحقاة، وكؾ بـل آدم خطاء وخقر الخطائقـ التقابقن. أققل الخطل جزءٌ 

 والخطل قد يؽقن خطل م،عؿًدا، أو خطل غقر مؼصقد. :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 هؾ خطمهؿ مؼصقد أم غقر مؼصقد؟ :(الؼاضل)

 .-َطزَّ َوَجؾَّ -األمر لربل  عُ دَ ًل، ًل أستطقع أن أحؽؿ   ا، وإكؿا أَ  :(حسان)

 هـاك تصرعات وأععال. :(الؼاضل)

 أحؽؿ.. :(حسان)

 يس،طقع أن يحؽؿ يا عقدي. :ومـ يرى أو ال يرى ،تس،طقع لؾؼاصل والداين :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 تؼدم لف. ه ا تخصص الؼضاء ال ي يحؽؿ بـاًء طؾك أدلة :(حسان)

أكا ب،ؽؾؿ دلقق،ل يف مج،ؿع لف ققاعد وأصبقل  ،الؼضاء حقـؿا تحدث الجريؿة تخصص :(الؼاضل)

 وهؿ كاكقا ماعؽقـ مؼالقد الحؽؿ.

 .، وكبقـ الخطل يف األفعالول لؽ كحـ كبقـ الخطل يف األققال  :(حسان)

 لؽ ما شئت أن تؼػ عـده. :(الؼاضل)

 كعؿ، اهلل يبارك فقؽ.  :(حسان)
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 إلك عرق وطقائػ؟هؾ جؿاعة السؾػققـ تـؼسؿ 19

 ؟طقائػجاوبـل بال،ػصقؾ، هؾ جؿاعة السؾػققـ تـؼسؿ إلك عرق و :(الؼاضل)

 أي كعؿ. :(حسان)

 ما هل؟ :(الؼاضل)

جؾل، هـاك سؾػقة طؾؿقوة، وهـواك سوؾػقة تربقيوة التول  هـاك سؾػقات كثقرة، وه ا واضٌ   :(حسان)

ن بالسووؾػقة سووؿك اآلالجفاديووة، وهـوواك مووا يُ سووؿك اآلن بالسووؾػقة وهـوواك مووا يُ  والتصووػقة، هتووتؿ بالرتبقووة

مسؿقات، لؽـ الحؼ هق ما وافؼ الؽتاب والسـة بػفوؿ سوؾػ األموة، فولي جؿاطوة التؽػقرية، كؾ ه ه 

 لف ا ]..[.أخ ها وتركفا  قدر مـ ه ه الجؿاطات ومـ ه ه الؿسؿقات تبتعد وتؼرتب مـ الحؼ طؾك

أصبؾفا مخ،ؾبػ، هبذه  ]..[، واالَّ أصبؾ واحبد  قصبد واحبد ومبـ يعـل كؾفبا ب،ـبثبؼ مبـ :(الؼاضل)

 ؟أم أعؽار م،ػؼة ، هل ذات أعؽار مخ،ؾػةالجؿاعات والػرق السؾػقة

 .، وذات مؼاصد مختؾػةذات أفؽار مختؾػة ،أل :(حسان)

 

*** 
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 ما هل الػرقة أو الطائػة الؿدخؾقة؟21

 ؿدخؾقة؟ال طق ، إيف هل الػرقة :(الؼاضل)

 الؿداخؾة تقار جديد. :(حسان)

 ..تقار :(الؼاضل)

 .جديد، ضفر بعد غزو العراق لؾؽقيت :(حسان)

 مـ هق الشقخ ب،اعفا؟الشقخ مقـ إلؾل ماعؽ؟  :(الؼاضل)

وموـ قبوؾ الودكتقر ضفر ه ا التقار الؿدخؾل كسبة إلك الدكتقر ربقع بـ هادي الؿودخؾل،  :(حسان)

 محؿد أمان الجامل. ربقع الشقل

 مبدأها إيف؟ :(الؼاضل)

لتحرير العؾؿاء ال يـ رفضقا اًلستعاكة بالؼقات األجـبقة طؾك أولئؽ   عؼطهل اطرتضت  :(حسان)

، بؾ أطؾـقا العداء لؽؾ موـ خوالػفؿ يف الػؽور، هقئوة كبوار العؾؿواء يف ولؿ يؼ،صروا عؾك ذلؽ ،الؽقيت

إلوك  فاكؼسوؿ طؾؿواء الؿؿؾؽوةتحرير الؽقيوت، لبالد الحرمقـ أفتت بجقاز اًلستعاكة بالؼقات األجـبقة 

   .؛ فريؼ مع هقئة كبار طؾؿاء الؿؿؾؽة بالدلقؾ، وفريؼ اطرتضفريؼقـ

مـ  الػرقة أو الطائػة السؾػقة الؿدخؾقةأكا هجقبؽ وأعاعدك يف اإلجابة عشان كخ،صر،  :(الؼاضل)

 .: أكف ال يجقز الخروج عؾك الحاكؿ بلي شؽؾمبادئفا

 كعؿ. :(حسان)

  .الذي يؼقم بالؿظاهرات ضد الحاكؿ: ُيع،بروا خقارج وترى أن :(الؼاضل)

   كعؿ. :(حسان)

  .مـفجفؿ ومبدأهؿهؾ هذا عع ً  :(الؼاضل)

 آه كعؿ.   :(حسان)
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  .أكفا تف،ؿ ب،للقػ الؽ،  والقققى عؾك العؾؿ عؼط أكت شرح،فا وقؾت عؾؿقةالطائػة ال :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

  .لؾحاكؿ وأعقاكف [..]البوت،رك  :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 

*** 
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 هؾ هـاك ما يسؿك بالػرقة أو الطائػة الؼطبقة؟21

 هؾ هـاك ما يسؿك بالػرقة أو الطائػة الؼطبقة؟ :(الؼاضل)

  .فرقةهل ًل تعد  :(حسان)

 طائػة. :(الؼاضل)

 ،قطوب وإلوك سوقد قطوبكسوبة إلوك محؿود لؿـفج الؼطبل أو الػؽر الؼطبول ا فقفلؽـ  آه،  :(حسان)

  ه ه مقجقدة.

 .هل مـبثؼة مـ السؾػقة، جؿاعة السؾػققـ :(الؼاضل)

 .ققـًل أستطقع أن أققل بلهنا مـبثؼة مـ السؾػ :(حسان)

أحببد السببؾػققـ الؿ،فؿبقـ يف إحببدى الؼضببايا وهببق تؾؿقببذ كجقبب   ]..[ هببذا الؽبب م ورد :(الؼاضبل)

يعرعببف: عبببد عجبببت بعؾؿببف، ويؿؽببـ األعبب،اذ خالببد كؽببر أكـببل قببد أُ وال أُ  ،مصببطػك العببدوي /لؾشببقخ

بهق الؾل قَ  ،الرحؿـ األعققطل قبال أن  :هبذه وهبق مبـ السبؾػققـ، وهبق تؾؿقبذ لؿصبطػك العبدوي ؿَ سَّ

كشئت كسبة إلك عبقد قطب ، وقبال أن هبذه الطائػبة هبل أعباس الجؿاعبات الجفاديبة الطائػة الؼطبقة أُ 

 ما رأيؽ يف هذا الؼقل؟ ،،ؽػقريةوال

 هل أساس الجؿاطات الجفادية صحق . :(حسان)

 ك مف صحق . :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 

*** 
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 ما هل الطائػة السرورية؟22

 ـ هل؟الطائػة السرورية، مَ  :(الؼاضل)

 سقري أصاًل. وهق رجؾـسب إلك محؿد بـ سرور زيـ العابديـ، السرورية تُ  :(حسان)

 عؽرها راي  عقـ؟ :(الؼاضل)

 .وك م عقد قط  ،ابـ تقؿقةك م  :فؽرها أيًضا معتؿد طؾك :(حسان)

 

*** 
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 (؟أبق إعؿاعقؾ حازم ص حكسبة لما رأيؽ يف الطائػة الحازمقة )23

 سؿك بالطائػة الحازمقة.طق  هـاك ما يُ  :(الؼاضل)

 الحازمقة؟ :(حسان)

  ه.أيق :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 هق عؽرها؟ما رأيؽ عقفا؟ وما : (الؼاضل)

 ـسبقن إلك حازم صالح أبق إسؿاطقؾ؟ال يـ يُ  :(حسان)

 تؿام. :(الؼاضل)

أطتؼد أن همًلء الشباب كان متحؿًسا فؼط لرتشحف لؾرئاسة، لؽـ لقس لفوا موـفج فؽوري  :(حسان)

 معرو .

لفا مـفج يؼقم عؾك تؽػقر الؿج،ؿع، ويؼقلقن أن الؿج،ؿع كاعر، وهل ال تلخبذ بالعبذر  :(الؼاضل)

 بالجفؾ، ويف رأيفا وبطريؼ ال،سؾسؾ الػؽري ترى أن مـ لؿ يؽػر الؽاعر عفق كاعر.

 فف ا ضالل. ؛مـ يعتؼد ه اه ا كالم باصؾ،  :(حسان)

 شقخ محؿد. كسبت كػسفا إلك الؿـفج السؾػل وإلك السؾػققـ يا :(الؼاضل)

 وًل حقل وًل ققة إًل باهلل. ،الؽؾ يـسب كػسف إلك ه ا الؿـفج :(حسان)

أكبت مبـ بقبـفؿ، أكب،ؿ  :طق  ما أك،ؿ الؿسئقلقن عـ هذا الؿـفج، هذا الؿـفج لف أقطاب :(الؼاضل)

 يج  أن تحاربقا كؾ مـ يحاول أن يـدس بػؽر غقر صحق  بقـؽؿ؟ ،الؿسئقلقن

 .طؾك قدر اًلستطاطة ه ا ما كػعؾف :(حسان)
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اهلل  :مبـ اآلالى وعشبرات اآلالى، تؼقلبقن ةإكؿا ت،ركقا األمر وتؼعدوا يف جؿبقا كثقبر :(الؼاضل)

ورعقلف، وال تدري ماذا يمثر هذا الؼبقل يف عبامعؽ، وهبق مـسبقب إلقبؽ، يجب  أن تؼػبقا عـبد هبذه 

 حؿد عؼباه.األمقر ح،ك ال يحدث ما ال يُ 

 

*** 
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 ُجـة؟اإلمام  :-َصؾَّك اهللُ َعَؾْقِف َوَعؾَّؿَ - الـبلما الؿؼصقد باإلمام يف ققل 24

-أن رعبقل اهلل  -َرِضَل اهللُ َعـْبفُ -كـ،ؼؾ إلك اإلمام، ورد يف صحق  مسؾؿ عـ أبل هريرة  :(الؼاضل)

 ما هق الؿؼصقد باإلمام؟، «،ؼل بف ويؼاتؾ مـ ورائفة يُ ـَّ اإلمام ُج »قال:  -َصؾَّك اهللُ َعَؾْقِف َوَعؾَّؿَ 

، يف الصوحقحقـالحوديث ، «اإلمام جـة ي،ؼبل ببف ويؼاتبؾ مبـ ورائبف»أما الحديث الجؿقؾ  :(حسان)

والؿؼصوقد باإلموام، وهو ا حودث بسوبب سوقء ففؿوف أخطواء كبقورة، ربؿوا ، وه ا الؾػظ هق لػظ مسؾؿ

قووال:  ؛قووال الشووقل محؿوود بووـ طبوود القهوواب، محؿوود بووـ طبوود القهوواب :تعجبووقن إن قؾووت لؽووؿ

 "....واألئؿة"

 دا مصري؟ :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 الشقل محؿد طبد القهاب العالؿ السعقدي الؽبقر. :(حسان)

 اب؟هَ  عبد القالَّ ااب وهَّ ابـ عبد الق :(الؼاضل)

اب"ًل،  :(حسان)  هق الـطؼ الصحق . "القهَّ

 تػضؾ.ا :(الؼاضل)

اب اسؿ مـ اسؿاء اهلل ،أي كعؿ  :(حسان)  بوـ ، فالشوقل محؿود، ولقس القَهاب-جؾ وطال– والقهَّ

 :  "الدرر السـقة مـ األجقبة الـجدية"يف كتاب طبد القهاب يؼقل 

عؾبف حؽبؿ اإلمبام العبام يف  :واألئؿة مجؿعقن مـ كؾ مذه  عؾك أن مـ تغؾ  عؾك بؾبد أو بؾبدان"

جؿقع األشقاء وإن لؿ تؽـ لف الخ عة العامة، ولقال هذا ما اعب،ؼامت البدكقا، عالـباس مـبذ زمبـ طقيبؾ 

قبؾ اإلمام أحؿد وإلك يقمـا هذا لؿ يج،ؿعقا عؾك خؾقػة واحد، وال يعرعقن أحًدا مـ العؾؿاء ذكر ببلن 

 ."شقًئا مـ األحؽام ال يص  إال باإلمام األعظؿ

 يف عصركا الحالل؟ اآلنهذا الػؽر  وأوهؾ تع،ؼد أكف يؿؽـ تطبقؼ هذا الؼقل  :(الؼاضل)

  .-هـا أكثر أوض -قؼقل ب دا  ،ا كالم رائعدا ه  :(حسان)

 اتػضؾ. :(الؼاضل)
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اإلمامة العامة يف صدر اإلسالم تختؾػ اخوتال  كؾقاوا طؿوا  بلن -معـك كالمف– يؼقل بلن :(حسان)

ر أن يؽوقن لألموة فؿوع اتسواع رقعوة اإلسوالم واكتشواره تعو َّ  ،وصؾت إلقف اآلن، فالػرق بقـفؿوا واضو 

 اهلُل َطـْوفُ -خؾقػة واحد مـ طفد أمقر الؿممـقـ طؾل 
َ
، فجواز، جواز لؾعو ر وطودم الؼودرة وطودم -َرِضول

وأصوب  كوؾ واحود موـفؿ سوقاء كوان حاكًؿوا أو رئوقس  ،صقـ والحؽام والؿؾقكاًلستطاطة تعدد السال

 أصب  ققلف كافً ا وأمره مطاًطا يف البؾد ال ي هق فقف. ؛دولة أو رئقس جؿفقرية أو أمقًرا أو مؾًؽا

 وولل األمر؟ ،والحاكؿ ،واألمقر ،هؾ هـاك عرق بقـ اإلمام :(الؼاضل)

كوالم  يف يؼوقل -رحؿوف اهلل-طثقؿقـ ابـ أكثر مـ كالم شقخل  أوض  ،ف اآلنه ا ما ذكرتُ  :(حسان)

واإلمامة العامبة اكؼرضبت مـبذ أزمـبة "حضرتؽ تؼصد  ا الخؾقػة،  هل الؾل "واإلمامة العامة"كػقس: 

عؿؾ عؾببقؽؿ عبببد اعببؿعقا وأطقعببقا وإن اعبب،ُ »يؼببقل:  -َصببؾَّك اهللُ َعَؾْقببِف َوَعببؾَّؿَ -ورعببقل اهلل  ،م،طاولببة

وأمبره  ،صار بؿـزلبة اإلمبام العبام، وصبار ققلبف كاعبًذا :لمر إكسان عؾك جفة مـ الجفاتعنذا ت ،«حبشل

 واض . -بػضؾ اهلل–، أطتؼد الؽالم "مطاًعا

أن الؿؼصبقد باإلمبام  :اإلمام الـقوي يف تػسبقره لصبحق  مسبؾؿ بف ما قال ولؿاذا لؿ تؼؾ :(الؼاضل)

 إلمام الـقوي؟اذلؽ  يؼؾألؿ ، ؟، والس طقـ، ووالة األمرالعام الخؾقػةهق 

أن اإلمامة العامة كاكت يف  األصؾ ..األصؾيف  ف يف جقابل، ذكرُت أصؾتُ  ه ا ما، ، بؾكبؾك :(حسان)

قػوت وتق ،ثؿ لعثؿان ،طؿرثؿ  ،ثؿ بعد ذلؽ لؾخؾقػة الراشد أبل بؽر ،صدر اإلسالم لسقدكا رسقل اهلل

 اهلُل َطـْفُ - قًامـ  أواخر طفد طثؿان؛ ألن طؾ
َ
وكان معاوية يف  ،كان يف بالد الحجاز وبالد العراق -َرِضل

 بالد الشام.

 

*** 
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 ما هق الؿراد بالحاكؿقة ومـ الذي أعسف؟25

 ومـ الذي أعسف؟ ؟الحاكؿقةهق مبدأ ما  :(الؼاضل)

جوؾ -اهلل حؽوؿ ديوـ الحاكؿقة لؿ يمسسفا أحود موـ الخؾوؼ، إكؿوا الؿوراد بالحاكؿقوة أن كُ  :(حسان)

ووفِ }يف كووؾ شوولء، قووال تعووالك:  -وطووال َصووؾَّك اهلُل َطَؾْقووِف -ـووا ـووا كبقَّ فاإلسووالم؛ أموور ربُّ  ،{إِِن اْلُحْؽووُؿ إًِلَّ لِؾَّ

بِْعَفوا}بؼقلف:  -َوَسؾَّؿَ  ـَ اأْلَْموِر َفاتَّ حؽوؿ ديوـ اهلل يف فوـحـ مولمقرون بولن كُ  ،{ُثؿَّ َجَعْؾـَاَك َطَؾك َشِريَعٍة مِو

  .إلك آخر الحديث «علتقا مـف ما اع،طع،ؿ :إذا أمرتؽؿ بلمر»حقاتـا كؾفا، 

  :لؽـ الحاكؿقة يتجف الـاس فقفا إلك ثالث صقائػ

ومووـ تووابعفؿ طؾووك فؽوورهؿ ومعتؼوودهؿ، وهوومًلء يؽػوورون  ،هوول صائػووة الخووقارج الطائػببة األولببك:

 .لردهتؿالحؽام والؿحؽقمقـ، يؽػرون الحؽام 

 الخروج عؾك الحاكؿ. : أكفؿ يجقزونالؽ مقال بعض الؿشايخ هذا  :(الؼاضل)

ألهنؿ لؿ يخرجقا طؾوك هومًلء  :كعؿ، ويؽػرون الؿحؽقمقـ، ما ذكب الؿحؽقمقـ؟ قالقا :(حسان)

ويسووتدلقن طؾووك ذلووؽ  يف التؽػقوور يف مسووللة الحاكؿقووة، قنَ ُصوورِ ِػْ يُ الحؽووام بالقوود والسووالح، فووالخقارج 

ـْ َلوْؿ َيْحُؽوْؿ بَِؿوا َأْكوَزَل اهلُل َفُلوَلئِوَؽ ُهوُؿ اْلَؽوافُِرونَ } ؛ببعض آيات الؼرآن يف آيات سوقرة الؿائودة ، {َوَمو

 .{َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَػاِسُؼقنَ }، {َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّالُِؿقنَ }

 

*** 

 

 

 

 

 



 44 

 ما هل الطائػة الؿؿ،ـعة؟26

 اتػضؾ. ما هل الطائػة الؿؿ،ـعة؟ وهؾ ق،الفا واج  مـ واجبات الديـ؟ :(الؼاضل)

الؿتوقاترة،  ةالطائػة الؿؿتـعة هل الطائػة التول تؿتـوع طوـ إضفوار شوعائر اإلسوالم الظواهر :(حسان)

 الطائػة الؿؿتـعة هل الطائػة التل تؿتـع طـ إضفار شعائر اإلسالم الظاهرة الؿتقاترة. ؛كررأُ 

 شعائر اإلع م لػظ عام ومطؾؼ. :(الؼاضل)

 سلبقـ اآلن واهلل. :(حسان)

  .قؾ عقف بؼل ما شئت :(الؼاضل)

 .اهلل يػت  طؾقؽ :(حسان)

 كروح كحاربفؿ وكعؿؾ وكسقي، احصر لل الؽ م.يف الجفاد ووهـدخؾ بؼل : (الؼاضل)

  .حاضر :(حسان)

 اتػضؾ. :(الؼاضل)

ق  ا سادتـا مـ أهوؾ التل يػرِّ  ؛فاألذان أطظؿ شعقرة مـ شعائر اإلسالم الظاهرة ؛كاألذان :(حسان)

 الؽػر ودار اإليؿان، والصالة، والصقام، والزكاة، والجؿع، واألطقاد إلك غقر ذلؽ. السـة بقـ دار

 الص ة يف عدم إقام،فا وال يف كقػقة أدائفا؟ :(الؼاضل)

 يف كؾ صقرها. :(حسان)

 ومـ هـا حصؾ اخ، ى يف أمقر بسقطة كلن تضع هـا أو هـا أو هـا، تؼصد هذه األمقر؟ :(الؼاضل)

  .ًل ًل ًل :(حسان)

 اتػضؾ، وض  اإلجابة. :(الؼاضل)
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كؿا يؼقل  ؛ه ا خال  مؼبقل ؛الخال  يف بعض األحؽام الػؼفقة اهلل يبارك لؽ، حاضر، :(حسان)

االخ، ى يف مسائؾ األحؽام أكثبر مبـ أن يـضببط، ولبق كبان كؾؿبا اخ،ؾبػ "شقل اإلسالم ابـ تقؿقة: 

 ."أخقةلؿ يبؼ بقـ الؿسؾؿقـ عصؿة وال  :مسؾؿان يف شلء مـ مسائؾ األحؽام تفاجرا

 ؛كرجع إلك الطائػة الؿؿتـعة، الطائػة الؿؿتـعة هول الطائػوة التول تؿتـوع طوـ إضفوار شوعائر اإلسوالم

والزكاة، وهمًلء الخقارج الجودد اسوتؾقا هو ه الػتوقى لشوقل اإلسوالم ابوـ تقؿقوة  ،والصقام ،كالصالة

ابـ  ،قى ًل تطبقًؼا زماكقاا وًل تطبقًؼا دققًؼا لؽالم شقل اإلسالمولؿ يطبؼقا ه ه الػت ،حقـ أفتك  ا لؾتتار

 تؽؾؿ طـ التتار ال يـ هؿ يف األصؾ طـده كػار بغاة.يتقؿقة 

 الؾل أع،ك بفا الشقخ العز ابـ عبد الس م وال مـ؟ :(الؼاضل)

فوقفؿ  قتوال الطائػوة الؿؿتـعوة وإن كوان ًل، ابـ تقؿقة، ابـ تقؿقة هق أول مـ أفتك بقجوقب :(حسان)

مـ يشفد أن ًل إلف إًل اهلل وأن محؿًدا رسقل اهلل، وأفتك  ا يف شلن التتوار؛ ألن ابوـ تقؿقوة يحؽوؿ طؾوك 

 حؽؿ  ابـ تقؿقة... طُ ؼَ ْس يُ بلهنؿ كػار بغاة، فؽقػ  ؛التتار وطاصرهؿ  وطاش بقـفؿ

  ..يعـل الطائػة الؿؿ،ـعة هل ال،ل تؿ،ـع عـ أداء :-مؼاطعًا– (الؼاضل)

 مصر.يستدلقن   ه الػتقى طؾك كػر هؿ  ،الشعائر الظاهرة :(حسان) 

 كاكقا مسؾؿقـ؟ إنح،ك و :(الؼاضل)

 ..صؾققـ يف بؾدكا مصر، وأكا أققلهؿ يستدلقن   ه الػتقى طؾك الؿسؾؿقـ األ :(حسان)

 بقس،دلقا؟مقـ الؾل  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 ..يتبعقنال يـ  الؿعاصرون الخقارج :(حسان)

ا  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)  ؟، معؾشاعؿفؿ إيف دلقق،لإلؾل ُهؿَّ

 الدواطش. :(حسان)

 ؟الدواعش :(الؼاضل)



 46 

وطؾك كػر جـقدكا بػتقى ابـ تقؿقة لؾتتوار  ،يستدلقن بػتقى ابـ تقؿقة طؾك كػر مصر ،كعؿ :(حسان)

 ال يـ هؿ كػار بغاة أصؾققن.

 ."الباحث عـ حؽؿ ق،ؾ أعراد وضباط الشرطة"ك،اب اعؿف  فعق :(الؼاضل)

 ."وضباط الؿباحث"ًل  :(حسان)

 ؟هذا الؽ،اب هؾ قرأَت  :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 لؿـ؟ :(الؼاضل)

 ال ي يسؿك بلبل جـدل ويؾؼب بلبل جـدل. ،ألبل أسامة الػارسل مـ السعقدية :(حسان)

ن ق،ال الطائػة الؿؿ،ـعة واجب  مبـ واجببات البديـ الظباهرة بلدلبة الؽ،باب أ :بقؼقل عقف :(الؼاضل)

 والسـة، ما حؼقؼة مطابؼة هذا الؽ م لؿا جاء بالؽ،اب والسـة والػؼف اإلع مل؟

موـ الؽتواب والسوـة  -جوؾ وطوال-ه ا كالم ضال وكوالم باصوؾ، والورد طؾقوف بػضوؾ اهلل  :(حسان)

 يف غاية الخطقرة. ر لف ا التلصقؾ ألهنا قضقةدوأرجق أن يتسع يعـل الص ،مقسقر

 اتػضؾ. :(الؼاضل)

هؿ يؽػرون إخقاكـا وأوًلدكا مـ أفراد الجقش والشورصة بنسوؼاط بعوض اآليوات الؼرآكقوة  :(حسان)

إِنَّ فِْرَطوْقَن َوَهاَمواَن }التل كزلت يف كػار أصؾققـ طؾك مسؾؿقـ أصؾققـ، ففق يسوتدل بؼوقل اهلل تعوالك: 

ـَ  ـَ إِنَّ فِْرَطْقَن وَ }ؼقل اهلل تعالك: يستدل ب، {َوُجـُقَدُهَؿا َكاُكقا َخاصِئِق ، {َهاَماَن َوُجـُقَدُهَؿا َكواُكقا َخواصِئِق

 ؛قال: لؿ تػرق  اآلية بقـ التابع والؿتبقع، فاستحؼ جـقد فرطقن حؽؿ فرطوقن، وهو ا اسوتدًلل باصوؾ

أًل وهوول أن جـووقد فرطووقن اسووتحؼقا هوو ا الحؽووؿ لؿجوورد معوواوكتفؿ  ؛ألهنووؿ بـووقه طؾووك مؼدمووة باصؾووة

، "العبقـ السباهرة عؾبك عرعبقن وظؾؿبف"عـك الحديث: الؿبوهؿ يعتون طـ ذلؽ  ،وكصرهتؿ لػرطقن

 وكسل همًلء أن كػر جـقد فرطقن كػر أصؾل باهلل.

 .طق : (الؼاضل)
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 ما كصقح،ؽ لؿـ يع،ـؼ عؽر داعش ومـ يرون وجقب إحداث عؿؾقات إرهابقة؟27

يبدعق ل،قحقبد الؿسبؾؿقـ يف خ عبة  قال بعض الؿ،فؿقـ يف ال،حؼقؼات أن تـظقؿ داعبش :(الؼاضل)

إعبب مقة واحببدة، وعبب،  ببب د أخببرى وضببؿفا لؾخ عببة اإلعبب مقة، وقببال أيًضببا ب،ؽػقببر بعببض عؾؿبباء 

ن حدوث عؿؾقات إرهابقبة مبـ قبقبؾ الجفباد يف أالؿسؾؿقـ ومشايخفؿ،  بؾ ذه  أبعد مـ ذلؽ وقال 

 يع،ـؼ عؽر داعش؟ ماذا تؼقل لؿـ :عبقؾ اهلل، ما رأيؽ يف هذا الؼقل؟ ويف كؾؿات

وهق كاشئ طـ سقء ففؿفؿ لألدلة الؼرآكقوة  ،مخالػ لؾؼرآن والسـةه ا الؼقل أصاًل ققل  :(حسان)

 والـبقية.

 عقء عفؿ وال عقء قصد يا شقخ محؿد؟ :(الؼاضل)

 سقء ففؿ مع سقء قصد طـد البعض. :(حسان)

  .؟ ال مش عـد البعضماذا تؼقل لف :(الؼاضل)

 ًل أستطقع أن ُأطؿؿ.ما هق أكا  :(حسان)

 ؟ماذا تؼقل لف: (الؼاضل)

: ارجوع ارجوع إلوك الحوؼ، واطؾوؿ بولن الودماء الؿحرموة لؾؿسوؾؿقـ والؿعصوقمة أققل لف :(حسان)

 ؛ورب الؽعبووة لووق اسووتؿعت إلووك وطقوود اهلل فقفووا ووطقوود رسووقلف ؛لؾوو مققـ والؿعاهووديـ والؿسووتلمـقـ

 امرئ مسؾؿ واحد بغقر حؼ، وبغقر مستـد شرطل.ؼدم طؾك قتؾ لػؽرت بدل الؿرة ألػ مرة قبؾ أن تُ 

 

*** 
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 ما رأيؽ عقؿـ يطعـ يف الـاس والعؾؿاء عؾك الؿـابر الػضائقات بالس  والش،ؿ؟28

بعض الـباس عؾبك الؿـبابر وعؾبك الػضبائقات يسببقن ويشب،ؿقن غقبرهؿ مبـ كرى اآلن  :(الؼاضل) 

وال أريبد أن  ،الـباس تلدًببا أقبقل الئؼبة، وأكباالؿسؾؿقـ وغقبرهؿ، ويصبػقكفؿ بلوصباى غقبر والعؾؿاء 

سؿقن أكػسفؿ بعؾؿاء ال يذكرون حبديًثا إال وعقبف عب  هـاك بعض الؿشايخ وهـاك مـ يُ  بؾ خصص،أ

 وش،ؿ وإهاكة، هؾ هذا ي،ػؼ مع اإلع م؟

 !ًل وربل :(حسان)

 ومع الؼقؿ واألديان السؿاوية؟ :(الؼاضل)

  :(حسان)
َ
 !ًل وربل

 .[..]، وال أبالغ إن قؾت أن مـ بقـفؿ مـ يـ،سبقن إلك السؾػقة، ؟وماذا تؼقل لف :(الؼاضل)

اْدُع إَِلوك َسوبِقِؾ َربِّوَؽ بِاْلِحْؽَؿوِة َواْلَؿْقِطَظوِة اْلَحَسوـَِة }مخوالػقن لؼوقل رب التيوة: هومًلء  :(حسان)

ـُ   َأْحَس
َ
تِل ِهل ما كان الرعبؼ يف شبلء : »-اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ َصؾَّك -، ومخالػقن لؼقل الـبل {َوَجاِدْلُفْؿ بِالَّ

بالطعببان وال وال  الؾعببانب لببقس الؿببممـ»، ولؼقلووف: «زا مببـ الرعببؼ مببـ شببلء إال شبباكفإال زاكببف، ومببا ُكبب

 «.بالػاحش البذيء

 

*** 
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 ما السب  يف وجقد تقارات مخ،ؾػة تطعـ يف األزهر؟29

عؾك مدار العؼقد الؿـصرمة ظفرت تقارات كثقرة تؼدح يف األزهبر الشبريػ، وتطعبـ يف  :(الؼاضل)

عؾؿل ثابت ورصقـ مـذ عـقـ طقيؾبة،  عؾؿائف األج ء، ومـ الؿعؾقم لؾؽاعة أن األزهر الشريػ مـفٌج 

وعبـة عبقدكا  ،ألن مـفؿ مبـ يحػبظ الؼبرآن الؽبريؿ ببالؼراءات العشبر :وأصغر طال  عقف وكؾفؿ أكابر

مبا عبب  أو السبر يف ظفبقر  :ودارس لؾػؼف عؾك الؿذاه  األربعة ،-َصؾَّك اهللُ َعَؾْقِف َوَعؾَّؿَ -ل اهلل رعق

 هذه ال،قارات واآلراء الؿخ،ؾػة ال،ل تؼدح يف األزهر الشريػ؟

ئوات ألن طؾقفا طؾك مدار م ؛أن تستؿر الؼؾعة الشامخةالسر بقضقح أهنؿ ًل يريدون لف ه  :(حسان)

، وهو ا ًل أققلوف هـوا، ًل عباألزهر قامبة وققؿبةفؽوار الباصؾوة الفداموة، كثقر مـ ه ه األ السـقـ تحطؿت

وًل أقوقل -، األزهور قاموة وققؿوة، بوؾ ويجوب طؾوك األموة -طز وجؾ-بؾ ه ا ديـ أتديـ بف هلل  ،وربل

 فقوف؛ فوالطعـ ،ألكف صؿام أمان لؽثقر مـ شوبابـا وأوًلدكوا :أن ترعع شلن األزهرطؾك األمة  -طؾك مصر

ز كثقر مـ أولئؽ ال يـ يسقطرون طؾك شبابـا  و ه إلسؼاط مؽاكتف وهقبتف العؾؿقة والتاريخقة؛ حتك يتُ

 األفؽار الؿـحرفة الضالة.

ومببـ وراء هببمالء الببذيـ يؼببدحقن ويشبب،ؿقن يف األزهببر؟ مببـ ورائفببؿ؟ هببؾ مببـ بـببات  :(الؼاضببل)

 ول، أو يريدون هدم اإلع م؟أعؽارهؿ؟ أم ضؾ بفؿ الطريؼ؟ أم وراءهؿ عئات وهقئات ود

 والتاريل والقاقع يشفدان ب لؽ. ،بف رُّ قِ كؾ ه ا مقجقد، كؾ ه ا أُ  :(حسان)

 

*** 

 

 

 

 

 



 50 

 هؾ تـ،ؿل وتـ،س  إلك األزهر الشريػ؟31

 هؾ تـ،ؿل أو تـ،س  إلك األزهر الشريػ؟ :(الؼاضل)

 بؽووؾ أسووػ لووؿ أدرس فقووف، بؽووؾ أسووػ لووؿ أدرس فقووف، وإن شوورفـل اهلل يف السووـقات :(حسببان)

 ..األخقرة

 وما الذي مـعؽ مـ الدراعة عقف؟  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 كـت سؾؽت دراسة أخرى. :(حسان)

 ما هل هذه الدراعة؟ وما هل العؾقم ال،ل تخصصت عقفا؟ :(الؼاضل)

اكتػاًطا طظقًؿوا يف الودطقة  -بػضؾ اهلل-واكتػعت  ا  ،درست كؾقة اإلطالم جامعة الؼاهرة :(حسان)

 ،"مـفج الـببل يف دعبقة اآلخبر"، ثؿ شرفـل اهلل بعد ذلؽ مـاقشة رسالة دكتقراه يف -َطزَّ َوَجؾَّ -إلك اهلل 

 .-جؾ وطال بػضؾ اهلل-وشرفـل أن أشر  طؾقفا كقكبة مـ أكابر طؾؿاء األزهر الشريػ 

ولؿاذا لؿ تحاول الدخقل إلبك األزهبر والحصبقل عؾبك إجبازة عؾؿقبة مـبف؟ هبؾ أبقاببف  :(الؼاضل)

 مقصدة يف وجفؽ؟ أم أكت عزعت واتجفت إلك الؿشايخ ال،ل ت،ؾؿذت عؾك يديفؿ؟

 .حاشا هلل ما طزفُت أل،  :(حسان)

 أجبـل بقضقح؟ :(الؼاضل)

 .ما طزفُت  ،كعؿ :(حسان)

بع،برك خسارة، الزم يؽقن لؽ مجال ووجقد، لؿاذا لؿ تـ،س  إلك األزهر؟ ولؿاذا ألين  :(الؼاضل)

 اك.قَّ لؿ تحصؾ عؾك إجازة عؾؿقة؟ ققل الؾل ُج 

 افت  لل الطريؼ وأكا خؾػؽ. ،أكا مستعد مـ اآلن :(حسان)

وكؾـبا لـبا الشبرى أن  ،اذه  إلك األزهر وقػ عؾك بابف، ولبؽ الشبرى ،الطريؼ مػ،قح :(الؼاضل)

 كؼػ عؾك أبقاب األزهر.

 األزهر. أكا أحب :(حسان)
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 وكطؾ  العؾؿ مـف. :(الؼاضل)

 حورتمأ، أحبوف ويعؾؿ عـل ذلؽ -حػظف اهلل-والشقخ أكا أحب األزهر، وه ا معؾقم طـول،  :(حسان)

 طوالؿ موـ  ما جؾسُت  !واهلل :-هلل–األزهر وأقدره وأقدمف، وأققل لؽ 
َّ
مجؾس طؾؿ يقًما ما ودخؾ طؾل

موا أجؾسوـا هوا هـوا إًل حوقـ افتؼودكا  :ف مؽواأ، وقؾوت لفوؿل وأجؾسوتُ كرسوقِّ  طؾؿاء األزهر إًل وتركُت 

 .ها هـاوجقد أحدكؿ 

 فؿهـاك مـ العؾؿاء مبـ يبرون أكػسب ، وأكا أرى أو أعسر أنيعـل.. األزهر أبقابف مػ،قحة :(الؼاضل)

 .-حاشا هلل–أكبر مـ األزهر 

 حاشا هلل، كعؿ. :(حسان)

  .هذه مـارة أراد اهلل لفا أن تبؼك أبد الدهر ألن :(الؼاضل)

 إن شاء اهلل. :(حسان)

 .بؽؾ تقاضعوتطؾ  مـف لكا أكصحؽ أن ت،قجف إلك األزهر ع :(الؼاضل)

 ، بؾ أكا..حاشا هلل، حاشا هلل :(حسان) 

 ؟أكت ت،ؾؿذت عؾك أيديفا تخ،ؾػ وعؽر الؿشايخ إلؾل الَّ و :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 ًل. :(حسان) 

 

*** 
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 مـ هؿ األشاعرة يف كظرك؟31

 وتطؾ  مـف بؽؾ تقاضع.لكا أكصحؽ أن ت،قجف إلك األزهر ع :(الؼاضل)

 حاشا هلل، حاشا هلل، بؾ أكا.. :(حسان) 

 بؾ وعؽر الؿشايخ إلؾل أكت ت،ؾؿذت عؾك أيديفا تخ،ؾػ. :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 ًل. :(حسان) 

مبـ هبؿ ؟ فوغقبر؟ إيبف الؼصبد مـب سؾػققـ غقبر األشباعرة وغقبر وغقبرولؿاذا كسؿع أن ال :(الؼاضل)

 ؟األشاعرة يف كظرك

 .أهؾ السـة والجؿاعة :(حسان)

 األشاعرة؟ :(الؼاضل)

 .كعؿ :(حسان)

 ماذا تؼقلقن عـ رجال األزهر؟ :(الؼاضل)

: -َرِحَؿوُف اهللُ -السوـة، وقوال اإلموام الو هبل وأبق الحسوـ األشوعري إموام موـ أئؿوة أهوؾ  :(حسان) 

رأيت عبارة لإلمام أبل الحسـ األشعري أعجب،ـل، قبؾ أن يؿبر قبال لؿبـ حقلبف اشبفدوا أين ال أكػبر "

، فاإلمام أبوق الحسوـ "أحًدا مـ أهؾ الؼبؾة، عالؽؾ م،جفقن إلك عبادة إلف واحد وإن اخ،ؾػت عباراتفؿ

 .والجؿاطة إمام مـ أئؿة أهؾ السـة

ألزهر الشريػ، وأرجبق أن تسبعك ؿـ يدعق إلك اهلل ورعقلف أن يؽقن مـ،سًبا إلك ال [..] :(الؼاضل)

 فذا.ل

 وأرجق أن تساطدأ يف ه ا. :(حسان)

 إن شاء اهلل. :(الؼاضل)

*** 
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 ؟(دعع الصائؾ) :عسر لـا عبارة32

 ما هق؟ :دعع الصائؾ :عسر لـا هذه العبارات يف كؾؿات :(الؼاضل)

الصائؾ هق العدو ال ي يعتدي طؾك اإلكسان يريد أن يسؾب مالوف أو أن يسوػؽ دموف أو أن  :(حسان)

 دُّ ه ا الصائؾ واجب باتػاق أهؾ العؾؿ.رَ وَ  طرضف، ؽيـتف

 كػك. :(الؼاضل)

 

*** 
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 ما هل مسللة ال،،رس؟33

 ما هل؟ :مسللة ال،،رس :(الؼاضل) 

، -تعالك َرِحَؿُف اهللُ -قال   ه الؿسللة أيًضا شقل اإلسالم ابـ تقؿقة أول مـ ؛ الترتس هق  :(حسان)

 هؾ..ببعض أسرى الؿسؾؿقـ؛ ُيـظر  -احتؿك وامتـع :أي–ؼصد  ا أكف إن ترتس العدو وي

 هؾ ترى ذلؽ؟لألعػ ال،ؽػقريقـ أخذوها وطبؼقها،  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

  أرى ذلؽ كعؿ. :(حسان)

ومبا البذي كؼؾفبا إلبك هبذا الؿعـبك  ،قصد الشقخ ابـ تقؿقة يف مسبللة ال،،برسما هق : يعـل (الؼاضل)

 ؟ال،ؽػقريقن والجفاديقنواع،غؾفا 

 سوقاقفا، موـ سوقاقفا فتاويوف موـابوـ تقؿقوة، واجتوزاء  مالؿصقبة الؽتى يف سقء ففؿ كوال :(حسان) 

 ..العؾؿل والتاريخل، أقصد أن كؾؿة

يف مؼبدمات  ويضبعقهؿ وهبؿ مؽ،بقيف األيبدي واألرجبؾبقاخبدوا األبريباء  :-مؼاطعبًا- (الؼاضبل)

 الجققش.

 هذا. أعؾؿ كعؿ :(حسان)

 هؾ هذا مـ اإلع م؟ :(الؼاضل)

 ،بؼقل لحضرتؽ أخذوا ك،ب  اببـ تقؿقبة وأعباءوا عفؿفبا، أن يؽقن مـ اإلع م حاشا هلل :(حسان)

 ويف غقر مقضعفا. ،ويف غقر دلقؾفا  ،]إيؼاعًا[وطبؼقها يف غقر عقاقفا 

 

*** 
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 ما هق مبدأ القالء والبراء؟34

 ما هق مبدأ القالء والبراء؟ :(الؼاضل)

القًلء هلل ولرسقلف ولؾؿممـقـ، قال  :راد بفطظقؿ مـ أطظؿ مبادئ ه ا الديـ، ويُ ه ا مبدأ  :(حسان)

ُكْؿ َأْولَِقاَء  َيا}جؾ وطال:  ي َوَطُدوَّ ـَ آَمـُقا ًَل َتتَِّخُ وا َطُدوِّ ِ ي َفا الَّ ِة َوَقوْد َكَػوُروا بَِؿوا َأيُّ ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفْؿ بِاْلَؿَقدَّ

ـَ اْلَحؼِّ 
والببغض يف  ،الحب  يف اهلل يؿبان:أوثبؼ عبرى اإل: »-َصؾَّك اهلُل َطَؾْقوِف َوَسوؾَّؿَ -وقال  ،{َجاَءُكْؿ مِ

ذكورت  ؛"الػؽبري األمبـ"ضقابط كثقرة ذكرهتا يف كتابل ال ي أسعد بتؼديؿف أًل وهق كتواب لف ، و«اهلل

 فقف طشرة ضقابط يف القًلء والتاء.

 

*** 
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 ما هق مبدأ ال،ؼقة؟35

 ما هق مبدأ ال،ؼقة؟ :(الؼاضل)

مبدأ التؼقة مبدأ قديؿ، أول مـ قال بف الشقعة، أول مـ قوال بؿبودأ التؼقوة الشوقعة، والؿوراد  :(حسان)

 ظفرون خال  ما يبطـقن.بالتؼقة أهنؿ يُ 

 ؟أن يؽذب :يؽذببق  لؿـ يريد أن أكف يُ  هؾ يعـل :(الؼاضل)

 وأًا حرجبعبقؼقلف يشبؽؾ بق  كؾ شلء، تبق  كبؾ شبلء، إذا رأى أن األمبر البذي ال،ؼقة تُ  :(حسان)

 .ًا عؾقفخطر

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 مـ هؿ الراعضة؟36

 مـ هؿ الراعضة؟ :(الؼاضل)

 الشقعة.هؿ  :(حسان)

 ؟الشقعة :(الؼاضل)

 الؿسؿك.أي كعؿ، كػس  :(حسان)

 ؟[الؿب،دعة]ما الػرق بقـ الراعضة و :(الؼاضل)

يف األصوؾ يف  وضفورتفرق كبقر، الرافضة ه ه فرقة معروفة لفوا أفؽوار ولفوا مـواهج،  ؛ًل :(حسان)

 اهلُل َطـْفُ -طفد أمقر الؿممـقـ طؾل 
َ
 كػصؾ. ؛أردت التػصقؾ لقيعـل  ،-َرِضل

 ال مش عاوزيـ. :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 

*** 
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 لؿاذا لؿ تـسؼ مع الدولة لعؿؾ مراجعات لؾؿع،ؼؾقـ؟ _عمال مـ الدعاا37

 األعؽببار لبببعض الؿع،ؼؾببقـ بعببض لؿبباذا لببؿ تؼببؿ بال،قاصببؾ مببع الدولببة يف مراجعببة :(الؼاضببل)

 الؿقجقديـ يف السجقن؟

لؿ ُيجب حسان طؾك السومال لؽوقن الؼاضول سوؿع السومال موـ الودفاع ولوؿ يطؾوب مـوف : (حسان)

 اإلجابة.

 

*** 
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 عر  مؼطع حسان يف وجقب الجفاد يف عقريا؟38

لؿ مـ  :بعض الؿتفؿقـ يف بعض الؼضايا تعاصػقا مع أصػال سقريا أثـاء ضر ؿ مـ باب: (الدعاا) 

 ..يفتؿ بلمر الؿسؾؿقـ فؾقس مـفؿ

 ال،ل قدم،فا األع،اذة؟ "الػ شة"ـ،ظر ح،ك كرى تمؿؽـ  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 ماشل يا أفـدم.صقب : (الدعاا)

 : [لؾحث عؾك الجفاد يف عقريا مؼطع قديؿ] (حسان)

صؾك اهلل وعؾؿ وبارك عؾك كبقـا محؿد وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، وبعد: عحقاكؿ اهلل جؿقًعبا و))

مصر رئقًسبا وعؾؿباء وشبعًبا،  أيفا اإلخقة الػض ء وأي،فا األخقات الػاض ت، واعؿحقا لل أن أحقلَ 

اهلل الذي ال إلف غقره إن مـ عق ،الشع  السقري الؿظؾقم الؿؼفقرمصر ال،ل جاءت الققم ل،ـصر  هلها 

 :عػؽ لؾدماء وتؿزيؼ لألش ء وال يح،رق قؾببف عؾبك هبذا القاقبعويرى هذه الؿشاهد البشعة مـ ذب  

عبة وعؾؿباء وشبعًبا حبرك مصبر رئا القاقبع األلبقؿععؾقف أن يسلل اهلل أن يرزقف قؾًبا عنكف ال قؾ  لف، هبذا 

لقؼقلقا مـ أر  مصر الطاهرة ومـ أر  مصر الطقبة لؾشبع  السبقري: مصبر معؽبؿ ولبـ ت،بركؽؿ 

الققم هذا الؿمتؿر  تحت رعاية السقد الرئقس وجؿٍع مبـ ا هل مصر تح،ضـ ، عف-جؾ وع -بنذن اهلل 

األمة حضر عقف مبا يؼبرب العؾؿاء، ومـذ يقمقـ اثـقـ عؼط اح،ضـت أر  مصر الطاهرة ممتؿًرا لعؾؿاء 

وقبد أع،بك هبمالء العؾؿباء  ،مـ خؿس مائة عالؿ يـ،سبقن إلبك أكثبر مبـ عببعقـ هقئبة ومـظؿبة ورابطبة

عؾك حس  اع،طاع،ف، عجفاد الدعع اآلن  كؾ   ،واتػؼقا عؾك أن الجفاد واج  بالـػس والؿال والس ح

عؾبك الؿسبؾؿقـ أرجباء  وواجب  كػبائل ،عـ الدماء واألعرا  واج  عقـبل عؾبل الشبع  السبقري

 .األر ، هذا ما كديـ بف لرب السؿاء واألر 

تقصقات هذه الؿمتؿرات وقراراتفبا إال مبـ خب ل عبقادتؽؿ،  َؾ عَّ ػَ ـ تُ ل ..أكاشدكؿ يا عقادة الرئقس

كـاشدكؿ أك،ؿ وإخقاكؽؿ مـ حؽام ومؾقك ورؤعاء الدول اإلع مقة والعربقة أن ت،حركبقا قببؾ عبقات 

ؾقا هذه ال،قصبقات األوان، قبؾ أن كعر  األمة وشبابفا لـؼؿة ال يعؾؿ عقاقبفا إال اهلل، كـاشدكؿ أن تُ  ػعِّ

اآلن  ُيبذبحقنل،ؼديؿ الس ح ألبـائـبا البذيـ  :لؾضغط عؾك زعؿاء العالؿ الغربل كؾفوهذه الؿمتؿرات 

يف اهلل ثبؿ عبقؽؿ أن تـصبروا هبمالء الؿظؾبقمقـ، ورعبال،ل إلبك الشبع   عؾك أر  عقريا، وكؾـا أمبٌؾ 

الؿصري الذي اع،ؼبؾ السبقريقـ يف قؾبقبفؿ قببؾ أن يسب،ؼبؾقهؿ يف بقبقتفؿ ودورهبؿ، أقبقل لؽبؿ لؼبد 
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كا باألكصار حقـؿا اع،ؼبؾقا الؿفاجريـ األبرار يف قؾقبفؿ قببؾ أن يسب،ؼبؾقهؿ يف دورهبؿ، هـقًئبا ذكرتؿق

  .الؿظؾقم الؿؼفقر السقريَّ  لؽؿ، واهللِ لؼد اع،ؼبؾ الػؼراء يف مصر قبؾ األغـقاء الشعَ  

صبر يا عقادة الرئقس  أكاشدكؿ باعؿ همالء األخقار، وباعؿ الشبع  الؿصبري أال تػ،حبقا أببقاب م

  .الطاهرة لؾراعضة، عقاهلل ما دخؾقا مؽاًكا إال وأعسدوه، وها هق وجففؿ الحؼقؼل قد ظفر بج ء

األمبة تـ،ظبر عيؾقبؼ بؿصبر مؽاكبة وققبادة وريبادة، بالدور البذي  اأكاشدكؿ يا عقادة الرئقس أن تؼقمق

ومؽاكبة مصبر،  وقامبة مصبر مصبر ققلةيف هذه الؾحظة يـ،ظرون  ُيذبحقن والسقريقن اآلن الذيـ ،مصر

 اهو. .((أمؾ يف اهلل ثؿ عقؽؿ ثؿ يف شع  مصر لكعؿ لـ أطقؾ عؾقؽؿ عؽؾ

 

*** 
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 ما ضقابط وشروط الجفاد الشرعل، وال،عؾقؼ عؾك مؼطع عقريا؟39

 ؟شقخ محؿد :(الؼاضل)

 أي كعؿ.: (حسان)

 ؟ما هل الشروط ال،ل أقرها الػؼف اإلع مل لػريضة الجفاد :(الؼاضل)

 هؾ تلذن لل بالتقسع أم باًلختصار؟: (حسان)

 ؟ال، باخ،صار :(الؼاضل)

 باختصار.: (حسان)

 ؟واحد..، اثـقـ..، ث ثة.. :(الؼاضل)

واجب   جفباد البدعع"لوؿ يودرك أول جؿؾوة قؾتفوا: كثقر مؿوـ سوؿع مثوؾ هو ه الؽؾؿوات : (حسان)

لؾورب العؾول، جفواد الودفع واجوب طقـول طؾوك كوؾ موـ  أديـ   ا الؼقل إلك الؾحظة زلُت وًل، "عقـل

طوـ حؽوؿ الصوائؾ، وقد تػضؾتؿ اآلن بالسومال وسؾب الؿال، ، واكتفاك العرض، لسػؽ الدميتعرض 

؛ جاء رجؾ إلقوف يؼقل كؿا يف صحق  مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–ورسقل اهلل 

قال: فنن قواتؾـل؟، قوال: ، "ال تعطف مالؽ"فؼال: يا رسقل اهلل لق جاء رجؾ يريد أن يلخ  مالل؟، قال: 

ويف الحوديث  ،"هبق يف الـبار"، قال: فونن قتؾتوف؟، قوال: "علكت شفقد"، قال: فنن قتؾـل؟، قال: "قاتؾف"

مـ ُق،ؾ دون مالف: "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–أكف الصحق  ال ي رواه أبق داود والرتم ي والـسائل 

         ".عفق شفقد، ومـ ُق،ؾ دون عرضف: عفق شفقد، ومـ ُق،ؾ دون دمف: عفق شفقد

 ؟الشروط يف كؼاط يا شقخ :(الؼاضل)

، وأن يعرفوقا ال ي ًلبد أن يسؿعف شوبابـا -يا سعادة الؿستشار-لتلصقؾ العؾؿل ه ا هق ا: (حسان)

   .طؾك اإلصالق، وكحـ واهلل ًل ُكجامؾ أحدًا بديــا الحؼ بدلقؾف

 الجفاد: عر  عقـ أم عر  كػاية؟ :(الؼاضل)
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يسوتطقع ، وفرض كػايوة طؾوك كوؾ مسوؾؿ جفاد الدفع فرض طقـ طؾك مـ يتعرض لألذى: (حسان)

 .بحسب قدرتف واستطاطتف أي مظؾقمأن يدفع الظؾؿ طـ 

   .لؿـ ت،حدث معفؿمـاشدًا ذكرَت يف حديثؽ اآلن  :(الؼاضل)

 كعؿ.: (حسان)

  .قائ ً: باعؿ شع  مصر أال تػ،حقا أبقاب مصر الطاهرة لؾراعضة :(الؼاضل)

 كعؿ.: (حسان)

 مـ تؼصد بالراعضة؟ :(الؼاضل)

 .الشقعة: (حسان)

 الشقعة؟ :(الؼاضل)

 كعؿ.: (حسان)

ـ يؼباتؾقن يف َمب ع، ومبالذيـ تدعقهؿ إلك الجفاد ـ يساعر همالء الشبابإلك أيـ وإلك مَ  :(الؼاضل)

    الب د ال،ل يساعرون إلقفا؟

، أكوا ، فلكا لؿ أفتئت طؾك الدولوةوحؽام الدوللرؤساء ومؾقك  -سعادة الؿستشار–الـداء : (حسان)

ه ا لف ضقابط  ؛]..[راد بف جفاد الطؾب يُ ، فالجفاد ال ي هق لسُت صغقرًا ألخاصب شبابـا الققم هؽ ا

   ، ًل يستطقع كؾ أحد أو كؾ حزب أو كؾ جؿاطة..، وإًل لصار الجفاد فقضكولف أحؽام

، اع،غؾفا بعض دوكؿا شروط أو قققدذريعة وعاعروا  الشباب ع،غؾفا بعضا :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

    .، واع،بروا أن ذلؽ بؿثابة ال،صري  لؽؿالشباب

 .والحؽام، والرؤساءلؾؿؾقك،  -يا سعادة الؿستشار–الدطقة : (حسان)

 كعؿ كعؿ، لؽـ الشباب.. :(الؼاضل)

 وقؾت: كؾـا أمؾ يف اهلل ثؿ فقؽؿ.: -مؼاطعًا- (حسان)
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  .تػعقؾ تقصقات وقرارات ممتؿر عؾؿاء األمةخرجَت أيضًا مـاشدًا  :(الؼاضل)

 كعؿ.: (حسان)

 ال،ل صدرت يف هذا الؿمتؿر؟ ما هل هذه ال،قصقات والؼرارات :(الؼاضل)

لؾضورب يف هو ا الققوت الؿستضوعػقـ الو يـ كواكقا يتعرضوقن تتؾخص يف كصورة هومًلء : (حسان)

مبع  لؼد شبفدُت "يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–، والـبل مـ باب كصرة الؿظؾقم باألسؾحة الؽقؿاوية

       . ، يف الجاهؾقة قبؾ اإلسالم"أبـاء عؿقم،ل حؾػ الػضقل

وبعبض قالقا أكفبؿ عباعروا إلبك عبقريا  ويف قضايا كثقرةيف هذه الؼضقة بعض الؿ،فؿقـ  :(الؼاضل)

 ، وكبانوشاركقا يف حؼبؾ الؼ،بال البدائر هـباك داعشواكضؿقا هـاك إلك جؿاعة لؾجفاد العربقة الدول 

، مبا هؿ قالقا لـبا ذلبؽ يف ال،حؼقؼباتوالؿسئقلقـ يف ذلؽ الققت، لدعقة الؿشايخ والعؾؿاء ذلؽ تؾبقة 

     رأيؽ يف هذا؟

؛ ألهنوؿ إن لرؤسواء وحؽوام األموة، وإكؿوا وجفـوا الخطواب الـوداءلؿ كقجوف أبودًا لؾشوباب : (حسان)

   .لؾشباب لؾ هابتخؾػقا طـ ه ا فتحقا الطريؼ 

يف  لؿسبئقلقـ، ولؽبـ كبان حبديثل إلبك الؿ أوجف حديثل لؾشباب" :-لؾؽات  لألققال– (الؼاضل)

   ."الدولة

 .كعؿ: (حسان)

يؿؽبـ أن تػب،  باببًا أو ال،قصبقات والؼبرارات ألؿ ي،بادر إلك ذهـؽ أن تؾبؽ البدعقات  :(الؼاضل)

]..[ وأكبت ب،ؼبقل أن تس،غؾفا يف تـػقبذ أغبرا  ألصحاب الـػقس الضعقػة والؿريضة عؾك مصراعقف 

: ألبؿ إن كـت تؼصد وجبف اهلل ببفوقصدك عؾك اهلل وبؿـ،فك الؼقة بؿؾئ عؿؽ هذا ال،صري  وهذا الـداء 

، وقبد لقساعروا إلك هذه الدولأن ذلؽ قد يؽقن تصريحًا أو بؿثابة ال،صري  لؾشباب ي،بادر إلك ذهـؽ 

   ؟-يا شقخ محؿد-وذهبقا واكضؿقا إلك داعش اع،غؾقها بالػعؾ 

 .عؾؿأو الؿُ  الؼائؾًل يتحؽؿ فقف يعـل سقء الؼصد طـد البعض : (حسان)

 يف كؾؿات؟برأيؽ ضد مـ يؽقن الجفاد،  :(الؼاضل)
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 اإلجؿال إخالل.: (حسان)

 كعؿ؟ :(الؼاضل)

 اإلجؿال يف ه ه الؼضقة إخالل.: (حسان)

 تاين معؾش. :(الؼاضل)

  .اإلجؿال يف قضقة الجفاد إخالل: (حسان)

 اتػضؾ، عاوز تؼقل إيف؟ :(الؼاضل)

 :؛ فالجفاد أربع مراتبأوسع مدلقًًل مـ الؼتالأن الجفاد  طاوز أققل: (حسان)

  : ودوكف مرات .الـػسجفاد  -1

 وجفاد الشقطان: ودوكف مرات . -2

3- ... 

  .الؿؼاميف هذا  :-مؼاطعًا- (الؼاضل)

 وجفاد الؼتال: جفاد الؽػار والؿـافؼقـ : (حسان)

 الؿحؽؿة والشفادة.يف هذا الؿؼام، يف مؼام  :(الؼاضل)

 كعؿ.: (حسان)

  : ضد مـ يؽقن الجفاد؟بؿاذا تؼصد أو برأيؽ :(الؼاضل)

 إلك ققام الساطة بضقابطف و..الجفاد ماض : (حسان)

 .يا عقدي يف هذا الؿؼام :(الؼاضل)

 سلذكر.: (حسان)

؟ يبا دولبة ]..[ الجفباد: يروحبقا يجاهبدوا ؟ يروحقا يجاهدوا مبقـأكت كـت تؼصد إيف :(الؼاضل)

   مقـ؟  
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   قـ.الظؾؿ طـ الؿظؾقمالجفاد هـا جفاد دفع، يدفعقا : (حسان)

تحبت رايبة اإلعب مقة لؾجفباد البدول والبب د مبا رأيبؽ أو مبا حؽبؿ السبػر إلبك بعبض  :(الؼاضل)

 و]..[؟الجؿاعات ال،ؽػقرية 

الخوروج لؾجفواد  و ا؛ وشوبابـا ، ولطالؿا كصحُت صالبول -وربل–، وأققلفا هلل ًل يجقز: (حسان)

، "وُيؼاتبؾ مبـ وراءهاإلمبام جـبة، ُي،ؼبك ببف "، وقد تػضؾتؿ بو كر حوديث ًلبد أن يؽقن تحت راية إمام

بودطقى التؽػقور، هو ا ًل بالجفواد يف بوالد الؿسوؾؿقـ  كؿوا ُيـوادى اآلن ؛وإًل لصار أمر الجفواد فقضوك

   يجقز.

 

*** 
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 هؾ لديؽ ك م آخر تريد ققلف؟41

 عـدك ك م تلين تؼقلف؟ :(الؼاضل)

 كعؿ. :(حسان)

 اتػضؾ. :(الؼاضل)

الحوؼ، توتحطؿ  موـ معودنصخرة  -إن شاء اهلل-إن مصر كاكت وًل زالت وستظؾ  أققل: :(حسان)

أن كحؽوؿ طؾوك بوالؽػر  ـالبوقِّ والتواريل شواهد  و ا، فؿوـ الظؾوؿ  ،الباصؾ والضالل مقجاتطؾقفا كؾ 

وهل التل كصرت اإلسالم مـ أول يقم دخؾ إلقفا كقر اإلسالم، فعؾك شبابـا وأوًلدكا يف ه ه الظرو  

وأن يـصوروا هو ا البؾود الو ي  ،تؿر  ا بؾدكا اآلن أن يؼػوقا موع مصور، أن يؼػوقا موع مصور الحرجة التل

بشر مـ يخافقن طؾك اإلسوالم؛ صالؿا كصر اإلسالم وقضايا األمة، مـ أول التاريل وإلك يقمـا ه ا، وأُ 

وًل زال  ،قورون صقيؾوة موـ وهوق محوارب ،ألن الؽثقريـ اآلن مصوابقن بحالوة فوزع، اإلسوالم ديوـ اهلل

، وأسولل اهلل أن يؼور أطقــوا جؿقًعوا بـصورة اإلسوالم ،بقطد اهلل ووطود رسوقل اهلل -إن شاء اهلل-وسقظؾ 

 وطز الؿسؾؿقـ.

 

 خ،ام الؼاضل لؾجؾسة بلبقات يف مدح الـبل41

 

 اك،فت الشفادة بذكر الؼاضل ألبقات 

 يف مدح الـبل صؾك اهلل عؾقف وعؾؿ

 عؾك أققالف (حسان)وتقققع 

 

*** 
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